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İNŞAAT İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
PROFESYONELLERİNİN İŞYERLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ
KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOLAYI HUKUKİ VE
CEZAİ SORUMLULUĞU
ÖZET
Türk iş mevzuatında bulunmayan normların AB müktesebatına uyum sağlama zorunluluğu,
mevcut İş Kanunun yerine yeni bir iş yasasının hazırlanmasını zorunlu kılmış ve 2003 yılının
Haziran ayında 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde iş kazaları ve meslek
hastalıkları sonucu meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve ölüm oranları gelişmiş ülkelere
oranla ciddi seviyede daha yüksek olması ve bu bağlamda hem iş kazalarının en aza ineceği
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlamak hem de bu konuda Avrupa
Birliği’nin 89/391 sayılı Direktifi (EEC, 1989) göz önüne alınarak, AB mevzuatına uyarlamak
amacıyla 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe konmuştur.
Böylece, ülkemiz mevzuatında iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat tekliği esasına geçilmiş
bulunmaktadır.
2012 yılında kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarını kapsamına alan 6331
sayılı İSG Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra tüm özel ve kamu işyerlerinde İSG
profesyonellerinin (İş Güvenliği ve İşyeri Hekimlerinin) istihdam edilmesi genel bir gereklilik
haline getirilmiştir. Bu kanunla İSG profesyonelleri, işletmede alınması gereken temel İSG
önlemlerinin yazılı olarak işverene bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu kişiler, işverenin, hayati
tehlike doğuran bir önlemi almaması durumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
durumun iletilmesinden sorumludur. Keza bu kişilerin, görevlerini yerine getirirken işveren
tarafından kısıtlanmaması gerekir. İSG profesyonelleri mesleki bağımsızlıklarını korunması ve
görevlerini yerine getirirken etik kurallara uyma zorunluluğu yine bu kanunla sağlanmıştır. Yine
bu kişilerin, sertifikalı olması zorunlu hale getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından 15.01.2018 tarihi itibariyle toplam 108.324 İş güvenliği uzmanı ve 33.403 işyeri
hekimi sertifikalandırılmıştır.
Hedefi ve amacı sadece üretim olan sosyal ve mali hakları işverenin iki dudağı arasında olan
bu kişiler, görevini ihmali halinde onlarca kişinin hayatına neden olacağını bildiği halde gerekli
önlemleri maliyeti yüksek olduğu dolayısıyla işveren kabul etmeyeceği için önlemleri
aldırtmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanları ve işyeri Hekimleri için çok
iyi bir yasal düzenleme ile sosyal ve mali haklarını Devlet’ten almalarının sağlanması
gerektiğine inanmaktayız.
Bu makalede, yasada mesleki bağımsızlığı bulunan bu kişilerin görevlerini yerine getirirken
yaptıkları ihmaller nedeniyle işverene karşı sorumlulukları var mıdır, cezai ve hukuki
sorumlulukları nelerdir? İncelenecektir.
GİRİŞ
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Günümüzde gelişmiş ülkeler, hızla ilerleyen teknolojiye sosyoekonomik yapılarını entegre
edebilmişlerdir. Teknoloji, her geçen gün değişik boyutlarda artarak gelişmesine rağmen
ülkemiz, sosyoekonomik yapısını entegre edememiş dolayısıyla iş kazaları ve meslek
hastalıklarını da beraberinde getirmiştir. Çağımızda bilginin sermayenin önüne geçmesi,
çalışanların beden işçiliğinden fikir işçiliğine kayması ve küresel rekabette esnekleşme olgusu
zorunlu hale gelmesi çalışma hayatını yakından etkilemiştir.
Bu gün yürürlükte olan mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, ileri ülkelerin mevzuatına
uyum sağlanmasına rağmen, çalışanları yaptığı işin türüne göre olabilecek kazalardan
korumak için işverenlerin yerine getirmesi gerekli önlemlerin aldırılmasında ve çalışanların da
alınan bu önlemlere uymalarını sağlanmasında, içtenlikle belirtelim henüz bir başarı
sağlanamamıştır.
Ülkemizde her yıl meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölen ve sakat
kalanların sayılarının diğer ülkelere oranla çok oluşu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ve bu
mevzuatla öngörülen önlemlere uyulmadığını doğrulamaktadır.
Bunun temel nedenleri arasında kanımızca, az gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi Devlet’ ten ve
işverenlerden kaynaklanan bu nedenlerin yanı sıra, özellikle inşaat iş kolunda çalışanların
kırsal kesimden gelmiş olmaları, eğitimsiz olmaları, işi öğrenmeden işyerlerinde uzmanlık
gerektiren kısımlarında istihdam edilmeleri, çalışanların ve işçi sendikalarının iş güvenliği
önlemlerinin alınması konusunda yeterli talepte bulunmaması gibi hususları bulunmaktadır.
Diğer bir esas neden de, mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının maliyet artırıcı bahanesiyle
işveren tarafından yeterince uygulanmaması, mevzuattaki teknik önlemlerin de her geçen gün
gelişen teknolojiye ayak uyduramaması, buna karşı alınması gerekli önlemlerin yerine getirilip
getirilmediğine ilişkin Devlet tarafından yapılan denetimlerin ve yaptırımların da yetersiz
kalmasıdır.
Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere nazaran kaza sonucu ölen veya sakat kalanlarının
sayılarını yıllar itibariyle düşürmekte başarılı olmalarının diğer bir başka nedeni ise, meydana
gelen iş kazaları istatistiklerinin tutulması, iş kazaları analizlerinin kapsamlı ve düzenli bir
biçimde yapılıp tekrarının önlenmesi çalışmalarının yapılmasıdır. Gelişmiş ülkelere göre iş
kazası ve sakat sayısının çok olduğu, ortalama olarak çalışma saatlerinin her iki saatinde bir
işçinin geçirdiği kaza sonucu hayatını yitirdiği ülkemizde ise, iş kazaları istatistiklerine göre
ülkemiz işyerlerinde gereken önemin verilmediği görülmektedir.
Bunun temel nedenlerinden en önemlisi işyerlerinde işverenlerin işyerlerinde “TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Sistemi”nin kurmaması, bu sistemin yürütümünden sorumlu olacak 6331
sayılı Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olan iş
sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İş Güvenliği Uzman ve işyeri hekimi ile diğer sağlık
personelinin) tam gün süreli çalıştırmaması ya da örneğin çok tehlikeli ve 50 den fazla çalışanı
olan işyerlerinde 2018 yılı için her ay ödeyecekleri 11. 607 TL idari para cezasını ödememek
için sertifikası olan ancak deneyimi olmayan kişileri çalıştırmasıdır. Oysa, bu tür uzman kişileri
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bulunduran ve çalışanların güvenliğini önemseyen iş yerlerinin, diğer işyerlerinin aksine iş
kazaları ile mücadelede başarılı oldukları görülmektedir.
Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin bazı sorunları da şunlardır;
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ilgili mevzuat gereğince işverenler, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ve Mahkemeler arasında sıkışmış bir durumdadır. Bu kişiler, yaptığı
işlerden dolayı işverene karşı sorumludur. Görevini tam yapamazsa adı geçen Bakanlığın idari
yaptırımına, kaza veya meslek hastalığı oluşmuşsa hapis cezasına maruzdur.
Ücretini, hizmet yaptığı işverenden aldığı için iş güvenliği kültürünün oluşmadığı ülkemizde,
maliyeti yüksek olan iş güvenliği önlemlerini işverene nasıl aldıracağı büyük sorun olarak
ortada durmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 6645 sayılı yasa ile değişik 8 maddesine göre;
bu kişiler alınacak gerek sağlık gerekse iş güvenliği ile ilgili önlemlerini imza karşılığı işverene
tebliğ etmesi ve resmi bir defter olan noter onaylı deftere yazması veya basılı raporu bu deftere
yapıştırması gerekir. Bu önlemlerin işverence alınmaması halinde, bu durumu adı geçen
Bakanlığın Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüne bildirmekle, yani ihbar etmekle yükümlüdür. Bu
işlemi yapmayan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi’nin sertifikası, ilk tespit edildiğinde 3
ay, tekrarında ise 6 ay askıya alınır. Yani işsiz kalması söz konusudur. Kuşkusuz, bu işlemlere
maruz kalan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi’nin bu işlem üzerine görevini yerine
getirememesi ya da işini bırakması kaçınılmazdır.

BÖLÜM I
İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HİZMETLERİNİ
YERİNE GETİRECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİ ÇALIŞTIRMA
ZORUNLULUĞU
Genel olarak Türk iş hukukunda; işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak ve
onun zarar görmesini önlemek için çalışanların işyerinde yaptığı işi ile ilgili risklerin
değerlendirilmesi ve önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü önlemin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmaların yapılması, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi işverenlere verilmiştir.
(6331 sayılı Kanun, md:4)
Bu nedenle işverenin, iş ilişkisi içinde çalışanını korumak, ona yardımcı olmak, çalıştırdığı
işçisinin kendisine ve başkalarına zarar verici davranışlarını önlemek gibi yükümlülükleri vardır.
O halde işveren, çalışanının vücut bütünlüğünü ve sağlığını korumakla yükümlüdür. Burada
üzerinde durulması gereken husus, alınması gerekli önlemlerin, 6331 sayılı Kanun ve bu
kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde öngörülen önlemlerle sınırlı olmamasıdır. İşverenler,
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bilim ve teknolojik ilerlemelerin gerektirdiği her türlü önlemi almak zorundadır. Öyle ki,
Yargıtay’ın bazı kararlarında bu hususa açıkça yer verilmektedir. Yargıtay kararına göre, “...
çalışan insanın beden ve ruh tamlığının korunması ve özellikle, işyerinde yaşamının güvence
altına alınması için yararlı her önlem, gerektirdiği gider ve zahmet ne olursa olsun işverenin
koruma önlemi alma ödevi çerçevesine girer”1 denilmekle işverenlerin, bilim ve teknolojik
ilerlemelerin gerektirdiği her türlü önlemi almak zorunda olduğuna işaret etmiştir. Diğer bir
Yargıtay kararında da; genellikle işverenin işçilerin güvenli bir ortamda çalışmalarını
sağlayacak önlemleri almakla yükümlü olduğuna ilişkin mevzuatta öngörülmüş önlemleri değil,
insan yaşamına saygı gereği günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemleri dahi
alması gerektiği hususu üzerinde durulmaktadır. Bu hususu 6331 sayılı yasada risklerden
korunma ilkelerinden en önemlilerinden biridir. (6331 sayılı Kanun, md:5/d)
İşverenlerin ‘’işçiyi gözetme borcu’’ olarak adlandırılan bu görev, hem kamu hukuku hükümleri
içerisinde bulunan İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan2 hem de özel hukuk
hükümleri içerisinde bulunan T. Borçlar Kanunu’ndan3 doğan bir borç niteliğindedir. Bu borç,
çalışan ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile belirlenir. Bu bakımdan, iş sözleşmesi,
sözü edilen kamu ve özel hukuk niteliğindeki kanunlar4 ve işin niteliği göz önüne alınarak
düzenlenir.
Mal ve hizmet üreten işçi ile işveren arasındaki ilişki, İş Kanunu gereği bir sözleşmeye dayanır.
Bu sözleşmeye “iş sözleşmesi” denir.5 Bu sözleşmeden dolayı işveren, işçiye karşı ücret
ödemek ve işçinin sağlığını bozan, etkenlere karşı gerekli özeni göstermek zorundadır. Bu
özen borcu gereği işverenin, iş ilişkisi içinde çalışanını korumak, ona yardımcı olmak, sağlığına
zarar verici davranışlardan kaçındırmak gibi yükümlülükleri vardır. Aslında bu yükümlülük,
6331 sayılı Kanun hükümlerinin amir hükmüdür. Bu hükümlere paralel işverenin işçisini
gözetme borcuna ilişkin hükümlere T. Borçlar Yasası’nda da yer verilmiştir.6 İşveren, çalışan
ile yapılan iş sözleşmesine göre, işin niteliğine ve adalete uygun, kendisinden çalışma istendiği
için işçinin karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı gereken her türlü önlemleri almak, araç ve
gereçleri noksansız bulundurmak zorundadır.
İşverenin işçiyi gözetme borcu; gerek kamu gerekse özel hukuk niteliğindeki yasalarda
olabildiğince geniş kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Yukarıda da değinildiği gibi işverenin
"gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, önlemlere uyulup

1
2

Yargıtay 10 uncu HD.’nin; 2.8.1977 Tarih ve 4176 Karar Sayılı Kararı.
6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kabul Tarihi: 11/1/2011 RG; 4/02/ 2011 Tarihli ve 27836 sayılı
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İş Sözleşmesi; 4857 sayılı İş Kanunu, mad:8 - Hizmet Sözleşmesi; 6098 sayılı T. Borçlar Kanunu, mad:393
İş Kanunu m. 8: İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
6
6098 sayılı T. Borçlar Yasası m.417: İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde
dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere
uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.
İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün
zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.
5
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uyulmadığını denetlemek ve işçileri tehlikelere karşı eğitmek" (6631 sayılı Kanunu, mad.4/a,b)
veya "işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,
….araç ve gereçleri noksansız bulundurmak;.. " (T. Borçlar Kanunu, mad. 415/2.fıkra)
biçimindeki ifadeler, işveren yükümlülüğünün çok geniş anlamda kullanıldığını göstermektedir.
Diğer bir anlatımla, işverenin yükümlülük alanının genişliği, hemen hemen her gün gelişen
teknolojide meydana gelen değişikliklere göre önlem alma ve bu önlemlere uyulup
uyulmadığını denetleme, işçileri teknolojik gelişmenin beraberinde getirdiği risklere karşı önlem
alma ve eğitmekle doğru orantılıdır.
Bu itibarla, işveren kendine ait olan bu kadar önemli ve bir o kadar da uzmanlık isteyen bu
görevinin üstesinden gelemeyeceği ve tek başına yerine getiremeyeceği için konusunda
uzman kişileri çalıştırmak zorundadır. Nitekim, 6331 sayılı Kanunu’nun 6. maddesiyle
işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerini çalıştırma zorunluluğu da getirilmiştir.
O halde, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin önce hukuki statüsü ne olmalıdır? sorularına
cevap verilmelidir. Bununla beraber, daha önemlisi işyerlerinde iş kazası sonucu ağır
yaralanma veya ölüm meydana geldiğinde yahut çalışan işçinin işyerinde oluşan olumsuz
koşullar nedeniyle meslek hastalığına yakalanması halinde işyerinde mevcut organizasyonda
yer alan bu kişilerin, yasal mevzuattan doğan görev ve sorumluluklarının yanı sıra
işletmelerdeki görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunun ve neler olması gerektiği de
incelenmesine ileriki bölümlerde devam edilecektir.

BÖLÜM II
İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRECEK İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ

Yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi işyerlerinde çalışan işçi ve memurların, iş sağlığı ve
güvenliği adına bedenen ve ruhen sağlanması için gerekenlerin yapılması, bilgisi ve uzmanlığı
olmadığı için tek başına işverene yüklenmesi doğru değildir. Özellikle, çok büyük iş hacmine
sahip şirketler işlerini yaptırmak ve işyerinde işveren gibi hareket edebilecek yetenekteki işinde
uzman kişilere ihtiyaç duyarlar. Bu kişilere ihtiyaç, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlere ilişkin
sorumluluklar bu kişilere kısmen devredilmiş ve sonucunda işveren vekili kavramı doğmuştur.
O halde, gerek 4857 sayılı Kanun’da “işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve
zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.” (4857/md:2-5) gerekse 6331 sayılı
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Kanun’da, “bu Kanunun uygulanması bakımından işveren vekilleri, işveren sayılır.”
(6331/md:3-27) denildiğinden öncelikle “İşveren Vekili” kavramını açıklamamız gerekir.
Türk hukuk sistemimize göre “işveren vekili” tanımlaması başta 4857 sayılı İş Kanunu ve daha
bir çok kanunda (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar Kanunu vb.)
yer almaktadır. Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işveren vekili sözcüğü
geçmekte ancak tanım olarak bulunmamaktadır . 4857 sayılı İş Kanunu’nda iş ilişkisinin
tarafları olan işçi, işveren kavramlarının yanı sıra “işveren vekili” kavramına da yer verilmiştir.
İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve
işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimse” olarak tanımlanmıştır. 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ise, “işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin
yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.”
(6331/md:3-2) denilerek işveren vekilini benzer şekilde tanımlamıştır.
İşveren vekili hakkında diğer bir husus, iş sağlığı ve güvenliği hukuku yönünden tanımlanmış
bulunan “işveren vekili” kavramının sosyal güvenlik hukuku yönünden yapılan tanımdan
oldukça farklı olmasıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
“İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan
kimse, işveren vekilidir.” (5510/md. 11-128) denilmekle iş sağlığı ve güvenliği konusunda
işveren vekili kavramı yönetim hakkının niteliği noktasında sigorta mevzuatından ayrılmaktadır.
6331 sayılı Kanuna göre, işveren vekili sayılabilmesi için imza yetkisine, vekâletname
verilmesine veya yönetim kurulu kararına gerek bulunmadığı gibi işin veya görülen hizmetin
bütününü yönetme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bakımdan, işveren vekili kavramı diğer
kanunlara kıyasen daha geniş kapsamlıdır. Bu durumdan ötürü işyerinde işletme müdürü,
insan kaynakları müdürü, bölüm amiri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi hatta formen ya da
usta başı dahi hem 4857 sayılı İş Kanunu’na hem de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na göre ayrı ayrı işveren vekili olarak kabul edilebilmektedir. Bu itibarla, tüzel kişiliğe
sahip bir şirketin Genel Müdürü, işin ve işyerinin bütününden sorumlu olduğundan ötürü sosyal
güvenlik hukuku yönünden işveren vekili olarak kabul edilir. Oysa, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu yönünden ise şirketin Genel Müdürü ile birlikte işveren adına hareket eden
ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan diğer kişiler (örneğin; Personel Müdürü, Üretim
Müdürü, İş Güvenliği Şefi, İşyeri Hekimi, Atölye Şefi, Personel Şefi vb.) işveren adına hareket
etme şartını sağladıkları (yani iş sözleşmelerinde yetkili olduğu) sürece işveren vekili kabul
edilmektedir.
Özetle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu
büyük ölçüde işveren ve işveren vekilidir. 6331 sayılı Kanun işveren yanında her ne kadar
tanım olarak ortaya koymasa da işveren vekilini de çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma
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6331 sayılı Kanun, md:3-2: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun
uygulanması bakımından işveren sayılır.
8
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 12’ye göre işveren vekili, işveren adına ve hesabına, işin veya
görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimsedir.
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ortamı temini hususunda sorumlu tutmaktadır. Bu durumda gerekli önlemlerin alınmamasından
doğacak sorumluluklardan da işveren vekili sorumlu olduğu da bilinen bir gerçektir. Özellikle
gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasında işveren vekilinin sorumluluğu, işyerinde
meydana gelen iş kazalarında işveren vekilinin sorumluluğunun kapsamı, işyerine uygulanan
idari para cezalarında yükümlülüğünü ve uygulanan idari para cezalarının işveren vekiline rücû
edilip edilemeyeceği doktrinde ve uygulamalarda en çok tartışılan konular olarak öne
çıkmaktadır.
Bu itibarla, 6331 sayılı Kanun, çalışanların sağlığı ve güvenliği hususunda işveren vekilli
olmasında bir sınırlama söz konusu değildir. O halde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
işverene bağımlı (yapılan sözleşme ile) çalışıyorsa; işverene kanunla yüklenilen vecibeler;
temsil yetkisi verilerek devredilebilir. Ancak, bunu yapabilmek için daha önce sözü edildiği gibi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işveren vekilinin iki seçici özelliğini yerine
getirmesi gerekir. Bunlardan biri işveren adına hareket etme (temsil etme) yetkisi verilmiş, bir
diğeri ise işin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev verilmiş olmasıdır. Bunları biraz
daha açalım.
a. İşveren Adına Hareket Etme Özelliği
6331 sayılı Kanuna göre bir kimsenin işveren vekili sayılabilmesi için gerçek anlamda işveren
tarafından kendisine yetki ve imkân verilmiş olması, işveren vekilinin verilen yetki ve imkânları
kullanabilmesi, bunun yanı sıra işveren vekilinin görevlendirilmiş olduğu konuda bilgi ve ehliyet
sahibi olması gerekmektedir. İşverene ait yetkiler, konusunda uzman farklı işveren vekilleri
arasında bölüştürülmüş olabilir. İşverene ait yetkilerin farklı işveren vekillerinde bulunması,
hukuk ve ceza sorumluluğu yönünden ayrı bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını da
beraberinde getirmektedir. Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliği yönünden bir kişinin işveren vekili
olarak değerlendirilmesi için işveren adına işin tamamından ziyade bir kısmının yönetiminde
bulunması yeterlidir. Bunun içindir ki kanun koyucu işveren vekilini; “işverenin adına hareket
eden kişi” olarak kabul etmiş, dolayısıyla işveren sıfatıyla işçilere karşı kendisine verilen
görevle sınırlı olarak doğrudan işveren gibi sorumlu olacağı şeklinde düzenlemiştir.
6331 sayılı Kanuna göre bir kişinin işveren vekili olarak nitelendirilmesinin ön koşulu işveren
adına hareket edebilme (Temsil) yetkisidir. İşveren vekilinin, işyerinde, işveren adına hareket
etmesi doğrudan doğruya “iradi temsil” ilişkisinin varlığına bağlıdır. İşveren vekilinin, işveren
adına hareket iradesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 40/1 madde fıkrasına9 uygun
şekilde değerlendirilmelidir. İşveren vekilinin, işin ve işyerinin yönetiminde görevli, yani yetkili
olması da zorunludur. Bu kişiler birden fazla da olabilir. Ayrıca, bu kişilerin işyerinde en yüksek
emir verme yetkisine sahip olup olmamasının da bir önemi bulunmamaktadır. Buna göre, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren adına hareket eden, işyerinin
işin ve işyerinin yönetimini üstlenen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi; o işyerinde görev

9

6098/40.1: Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya
temsil olunanı bağlar.
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yapan müdür, şef veya ustabaşı gibi işveren vekili olarak sayılırlar. Bu kişilerin işveren adına
hareket edebilmesi ancak kendisine işvereni temsil hakkının yani yetki verilmesi ile
mümkündür. Daha önce de belirtildiği gibi, 6098 sayılı T. Borçlar Kanunu’na göre “Temsil”;
başkasının adına ve hesabına hukuki işlem yapabilmek hususunda temsilciye verilmiş olan bir
izin niteliğindedir. Temsil yetkisi, temsil olunanın yararına ve onun işini görme amacıyla verilir.
Temsil, tek taraflı bir irade beyanıdır. Temsil ve vekalet birbirinden farklı kavramlardır. Vekalet
bir sözleşmedir ve iki taraflıdır.10 Buna karşılık, temsil tek taraflı bir irade beyanıdır. Vekaletin
konusu hukuki işlemler, maddi fiiller olabilir ama temsilin konusu mutlaka hukuki işlemlerdir.
Vekalet sözleşmesinde, vekil işi görecek kişidir ve borç altına girer. Fakat temsil yetkisinde
temsil verdiğiniz kişinin muhakkak işi yapma yükümlülüğü yoktur, borç altına sokmaz. Borç
altına sokan vekalet sözleşmesidir.
Temsil ilişkisinin kurulması için gerek 6331 sayılı gerekse 4857 sayılı yasaya göre mutlaka
sözleşme yapılması gerekmemektedir. Yetkili temsil kavramının yanında yetkisiz temsil
kavramı da vardır. İşveren vekilleri, normal bir temsilcinin sahip olduğu yetkilerden çok daha
fazlasına sahiptir. Kural olarak işveren vekili çalışandır. Bazen kamu kurumlarının üst yöneticisi
olan genel müdürler, müsteşarlar gibi devlet memuru da olabilirler. Temsil yetkisi, temsil edilen
(işveren) tarafından temsilciye (işveren vekiline) yöneltilmiş bir irade beyanıyla verilir. Esasen,
işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluğu kapsamı kendisine iş
sözleşmesiyle tanınan görev ve yetki genişliği, 6331 sayılı kanunla tanınan iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sınırı oranındadır. İşveren vekiline tanınmış olan işveren adına hareket
etme yetkisi güvene dayalı bir hukuki işlemdir. İşveren, bu yetkiyi kendi isteğiyle sınırlayabilir
veya ortadan kaldırabilir. İşveren adına hareket etme yetkisinin verilmesi esas itibariyle
işverenin kendisine ait olan yetki ve sorumluluklarının bir kısmını işveren vekiline devretmesi
anlamına gelmektedir.
b. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Almak
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bir kişinin işveren vekili olarak sayılabilmesi
için yukarıda açıklandığı gibi, sadece işveren adına hareket etme yetkisine yani temsil
yetkisine sahip olması yeterli bir unsur değildir. Bir kişinin işveren vekili olarak kabul
edilebilmesi için kendisine verilen temsil yetkisinin aynı zamanda “işin, işyerinin ve işletmenin
yönetiminde görevlendirilmesi” gerekmektedir. İş güvenliği alanında danışmanlık yapan birine
işyerinin yönetiminden ziyade sadece işlem yapmak için yetki verilmesi söz konusu kişinin
işveren vekilli olarak kabul edilip çalıştırılması için yeterli değildir. Bir kişinin işveren vekili
olarak kabul edilebilmesi için verilecek olan temsil yetkisinin iş güvenliği önlemleri, işyeri
hijyeni, çalışma ortamı ve sağlık gözetimi gibi çalışanların ruh ve vücut bütünlüğünü etkileyen
konular ile ilgili konularda o işyerinin yönetiminde çalışma görevi verilmesi gerekmektedir.
Diğer bir anlatımla, İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin işverenin işyerinde/işletmesinde
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6098 sayılı T. Borçlar Kanunu, mad:504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre

belirlenir. Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.
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iş sözleşmesi ile tam süreli ve işletmenin yönetiminde çalıştırıldığı taktirde bu kişiler “işveren
vekili” olarak kabul edilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bir kişinin işveren vekili olarak kabul edilmesi için bütün
olarak tüm işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminden sorumlu olması da şart değildir. İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönünden işveren adına hareket eden herkes organizasyon şemasındaki yerine
bakılmaksızın aralarında yapılan iş sözleşmesiyle kendine verilen görevle sınırlı işveren vekili
olarak değerlendirilebilir.
Esasen işyerlerinde konularında uzman birden fazla kişi işveren vekili olarak atanabilir. Bu
durumda işveren vekilleri arasında kendisine devredilen yetki genişliği ölçüsünde bir altlık
üstlük ilişkisi oluşabilir. (TUNCAY, a.g.e., s. 51) Özellikle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
işveren vekili olarak değerlendirilenler içinde bir organizasyon şeması oluşturulmak suretiyle
hiyerarşik düzen elde edilir ve böylece hem işveren vekillerinin sorumluluk düzeylerinin ortaya
konulmasını hem de iş sağlığı ve güvenliği organizasyon yapısını güçlenmesi sağlanmış olur.
(Bkz: EK.1 İSG Organizasyon Şeması)
Sonuç olarak, 6331 sayılı kanun; özel veya kamu sektörü ayırımı yapmadan çalışan istihdam
eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları işveren olarak
tanımlamıştır (6331/md:3.1-g). Yine 6331 sayılı Kanun, işveren adına hareket eden, işin ve
işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanun bakımından işveren sayılır.”
denilerek işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekillerinin işveren sayılacağı hüküm
altına alınmıştır (6331/md:3.2). Buna göre, gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında
işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kamu görevlileri Kanunun uygulanması bakımından
işveren gibi muhatap alınacaklardır.
Ancak, özel sektörde çalışanların hukuki ilişkileri kural olarak akdî ve iradî olduğundan bu
alanda irade serbestisi geçerlidir.Taraflar karşılıklı anlaşarak istedikleri hukukî ilişkiyi kurabilir
ve kurdukları hukukî ilişkiye (İş Sözleşmesine) kural olarak istedikleri görevi verebilirler Oysa
kamu sektöründe, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılan hukukî ilişkiler yoktur. Kamu
işyerlerinde kanun ve nizamlarla önceden belirlenmiş “statüler”, yani “genel hukukî durumlar”
vardır. Memurluk statüsü gibi. Bu statülere girip çıkmak çoğunlukla özel sektörde ilgili kişinin
isteğine bağlıdır. Ancak kamuda, memurun içine girmek istediği statünün koşullarını belirleme,
bu konuda pazarlık yapma gibi bir imkânı yoktur. Bu statü, akdî ve iradî değil; kanunî ve
nizamîdir.
Görüldüğü gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren vekili son derece geniş bir kavramdır.
İşyerinde işin yönetimi noktasında yönetim hakkı bulunan neredeyse herkes işveren vekili
olarak değerlendirilebilir. Elbette ki, 6331 sayılı Kanuna göre her işveren vekilinin iş sağlığı ve
güvenliği alanında aynı derecede hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İşveren
vekilinin sorumluluğunun kapsam ve sınırı yönetimde bulunduğu yeri, kendisine verilen yetki
genişliği ve imkânlar çerçevesindedir. İşveren tarafından işveren vekiline işin, işletmenin ve
işyerinin yönetiminde görev verilebileceği gibi söz konusu yetki mevzuattan da kaynaklanabilir.
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Özetlemek gerekirse bir işyeri sahibi olup da işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan kurum ya da kuruluşlar işveren, işyerinin bütününün veya bir kısmının
yönetiminden sorumlu işveren adına hareket eden gerçek kişiler de işveren vekili olarak kabul
edilmektedir. İşveren gerçek kişi, tüzel kişi, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar
olabileceği halde işveren vekili ancak gerçek kişi olabilmektedir.

BÖLÜM III
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN
SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE SINIRI
6331 sayılı Kanunu’nun madde 3 (2) fıkrasına göre, işveren adına hareket eden, işin ve
işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından
işveren sayılır. Örneğin, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinde
“işveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına
hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu
tayin

edebilir.”

ibaresiyle

yapı

işlerinde

işverenin

kendi

adına

işveren

vekili

görevlendirilebileceği belirtilmektedir. Genel olarak yapı işlerinde işveren söz konusu görev
uygulamada şantiye küçükse işin şantiye şefini, büyükse proje müdürünü görevlendirmektedir.
Yapı işlerinde proje müdürü/şantiye şefi inşaat projesinin yürütülmesinde ve yönetiminde söz
hakkına sahip olmasından dolayı işveren vekili sayılmaktadır. Şantiye şefinin işveren vekili
olarak sorumluluğu kendisine verilen yetki ve olanaklarla sınırlıdır. Örnek olarak kendisine eğer
iş sağlığı ve güvenliği bütçesinin kısmen veya tamamen kullanma yetkisi verilmediyse yapı
sahasında çalışanlara KKD’lerin sağlanmaması vb. hususlardan dolayı kusur atfedilemez.
İşverenin şantiye şefine gerekli satın alma yetkisini ve imkânı vermesi durumunda bir işveren
vekili olarak şantiye şefi, işveren sayılmakla beraber söz konusu hususta sorumlu hale gelmiş
olmaktadır.
Keza, Bölüm I’de anlatıldığı gibi tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirme yükümlülüğüne ilişkin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6.
maddesi gereği işyerindeki mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik
çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirir. Bu durumda bu kişiler
uzman kişi olduğundan 6331 sayılı Kanunu’na göre bir işveren vekilidir.
İş güvenliği uzmanları ile İşyeri Hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 6331 sayılı
Kanun’un 8. maddesiyle düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanlarının görevleri ile ilgili
Yönetmeliğin11 9. maddesinde İşyeri Hekimlerinin görevleri de ilgili yönetmeliğin12 9.
11
12

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, madde 9
İşyeri Hekimleri ve Diğer Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, madde 9
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maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bu görevler; rehberlik hizmetleri, risk değerlendirmesi,
çalışma

ortamının

ve

çalışanların

sağlıklarının

gözetilmesi,

çalışanların

eğitimi,

bilgilendirilmesi ve ilgili birimlerle işbirliği başlıkları altında toplanabilir.
Yetkileri ise, tespit ettiği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve acil olması halinde işin
durdurulması için işverene başvurma, görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve
güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma, gerekli bilgi ve belgelere ulaşma ve
çalışanlarla görüşme, görevlerinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve
panel gibi organizasyonlara katılma yetkilerinin de bulunduğu şeklinde özetlenebilir.
İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere
görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili
mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik
ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. İşyerindeki sağlık
ve güvenlikle ilgili eksiklik ve aksaklıkların yazılı bildirimi ile ilgili bu hüküm, İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen onaylı defter olarak anılan bir defter ile
somutlaştırılmıştır. Onaylı defter olarak adlandırılan bu deftere;
İşyerinde tespit edilen hususlar, öneriler ve gerekli görülen diğer hususlar,
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin birlikte yaptığı çalışmalar,
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimin yaptığı rehberlik faaliyetleri,
Risk değerlendirmesi çalışmaları,
Çalışma ortamı gözetimi,
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt faaliyetleri,
Sağlık gözetimi faaliyetleri yazılır.
Ayrıca, yazılan hususlar ile ilgili kanıt niteliğinde veya açıklayıcı nitelikteki resimler, görseller
vb. bu defterin sayfa ekine konulabilir. Ancak, burada özenilmesi gereken husus sayfa ekine
resim vb. konulacaksa defter sayfasında mutlaka belirtilmelidir. Aksi halde, onaylı defterin kanıt
olma ve işverene bildirim yapılmış olma unsurlarını zayıflamış olacaktır.
Anılan Yönetmeliğin 7/4. maddesinde ise onaylı defterin sayfaları yapılan tespite göre iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır
denilmektedir. Buna göre, yapılan tespit sadece iş güvenliği uzmanını ilgilendiriyorsa deftere
“işyeri hekimini ilgilendirmiyor” diye yazılması ve tek imza bulunması gerekir. Keza, aynı
maddenin devamında ise “Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren
sorumludur.” denildiğinden ve imzaların takibi yükümlülüğü de işverene verilmiş olduğundan iş
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin yaptıkları tespitlere karşı işverenin imzadan imtina
etmesi durumunda defterde ayrıca işverenin de imzalamasına gerek bulunmamaktadır.
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İş güvenliği uzmanlarını ve işyeri hekimlerini koruyan bir diğer husus ise her sayfanın üç nüsha
düzenlenmesi ve iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin bir nüshayı alabilmesidir. Bu
taktirde, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi aleyhine açılacak davalarda uzman ve hekimin
kendisini daha kolay savunabilecektir. Asıl nüshayı saklama yükümlülüğü ise işverene
verilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerinde tespit ettikleri öneri ve önlemlerinin yazıldığı
onaylı defterdeki yazılanların yerine getirilmesi 6331 sayılı Kanunu 6/ç.13 maddesi hükmü ile
işveren yükümlü kılınmıştır.
Örneğin, işveren tarafından İş güvenliği uzmanına eğer KKD temin etme veya satın alma gibi
bir yetki verilmediyse işyerinde çalışan işçilere baret, çelik burunlu ayakkabı gibi KKD’lerin
sağlanamadığı için işçiler tarafından kullanılmaması halinde iş güvenliği uzmanının
sorumluluğundan söz edilemez. İşveren, iş güvenliği uzmanına gerekli satın alma yetkisini ve
temin etme imkânı verdiğinde iş güvenliği uzmanı işveren vekili olarak işveren sayılacağından
söz konusu hususta sorumlu hale gelmiş olur. Burada önemli olan husus göstermelik bir yetki
verilmemesi ve esas manada iş güvenliği uzmanının kendisine verilen yetki ve imkânları etkin
bir şekilde kullanabilmesidir.
Bu

görevlerin

yerine

getirilmesinde

işverenlere

karşı

iş

güvenliği

uzmanlarının

kullanabilecekleri gücü “sadece uygunsuz durumların tespitini ve bu tespitler neticesinde
alınması gereken önlemlerin önerilerini onaylı deftere yazması, önlem ve öneriler yerine
getirilmediği taktirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet edilmesidir.
Bu itibarla, az da olsa iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sağlık ve güvenlikle ilgili
hizmetlerini yerine getirirken hangi görevleri yapmaktan sorumlu olduklarını bilinmesi için işe
başlarken yapılan iş sözleşmesinde belirlenmesi gerekir.
Öte yandan, İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları, yukarıda sayılan iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden (savsalamalarından) ve geciktirmelerinden
dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

BÖLÜM IV
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞI SONUCUNDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, öncelikle işveren vekili olarak yönetmeliklerle14
belirlenen görevlerini yerine getirmekten ve yetkilerini kullanmaktan sorumludur. Diğer bir
anlatımla, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri sadece işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
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6331/6ç: “görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun
olan ve yazılı olarak bildirilen önlemleri yerine getirir.”
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konularında alınması gerekli önlemlerin bizzat yerine getirilmesinden değil, alınması gerekli
önlem ve çalışanların uyması gerekli kuralların işverene yazılı olarak bildirilmesinden,
önlemlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden ve tespit edilen uygunsuzluklardan
hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimine bildirmekten sorumludur.
Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları işyerindeki ilgili yöneticilere duyurmaktan,
teknik ilerlemenin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını araştırmaktan ve bunları işverene ve
ilgililere bildirmekten de sorumludur. İşveren vekili olarak kabul edilen İş güvenliği
profesyonellerinin işyerinde meydana ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarından ve
meslek hastalıklarından hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olabilmektedir.

A.

HUKUKİ (Tazminat ödeme) SORUMLULUĞU

Daha önce de sözü edildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, iş görme borcunu ifa
ederken kendisiyle yapılan iş sözleşmesinde ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerine uygun
olarak hareket etmek zorundadır. Çünkü, hukuki sorumluluğu, kendisine iş sözleşmesi ve
yönetmelikler ile verilen görev alanı ile sınırlıdır. İşveren vekili sıfatı ile işin ve işyerinin
yönetiminde görev alan iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, bu görevini işveren adına yerine
getirmektedir. (4857 sayılı Kanun, mad:2/5 fıkrası ve 6331 sayılı Kanun, mad:3/2) İşveren için
öngörülen her türlü sorumluluklar, işveren vekili için de kanunla öngörülmüş olduğundan iş
yerinde çalışan işçilere ve üçüncü kişilere karşı da sorumludur.
İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyerinde meydana gelen kazada kusursuzluğunu
kanıtlayamaz, aksine kusurlu olduğu yargı merciince ortaya çıkarsa, kusuru oranında bu
eylemlerinden dolayı işveren aleyhine açılan davalar sonucunda işveren, tazmin ettiği zararı,
bu kişiye kusuru oranında rücu davası açarak geri isteyebilir.15 Bu tür davalarda işverenin rücu
hakkı on yıllık zaman aşımına tabi olur. 16
İşveren tarafından açılacak rücu davasında kusurluluk önem taşımaktadır. Aksi halde, İş
sağlığı ve güvenliği profesyoneli işveren vekili konumunda da olsa iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin hukuki sorumluluğu bulunmaz.
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin hukuki sorumluluğu konusunda diğer bir husus ta
sosyal güvenlik hukuku bakımından iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen
zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca ne ölçüde karşılanacağı ve zararın doğmasına yol açan
kişi veya kişilere nasıl rücû edileceğinin ele alınmasıdır. Bu bağlamda 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde Kuruma rücû hakkı
tanındığı görülmektedir. Meydan gelen bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda kusur
oranlarının belirlendiğinde, çalışana, üçüncü kişiye veya işverene kusur yüklenmesi söz
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6098 sayılı T. Borçlar Kanunu, mad: 66/4 'e göre Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat
sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.
16
6098 sayılı T. Borçlar Kanunu, mad: 73/1. “Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği
tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına
uğrar.”
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konusu olabilir. Bu kusur oranları sonucunda çalışana, uğradığı iş kazasında gerekli yardımlar
yapılması, aylık bağlanması ve çalışanın maddi açıdan tatmin edilmesi gerekir. Nitekim, bu
yardım Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır ve Kurum da kusurları oranında ilgililere
rücû eder. Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası sonucu sigortalıya (işçiye) yaptığı yardım
tutarları için rücû tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır. Rücû tazminatı davası, daha
önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmış olan zararlar tutarının, 5510 sayılı
Kanunun 13,14 ve 21. maddelerine göre, kusurlu işverene/işveren vekiline veyahut üçüncü
kişilere ödettirilmesi amacıyla açılır.
İş kazası sonucunda zarar gören işçiye, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her türlü sağlık
yardımı yapılır. Bu kapsamda kazaya uğrayan işçinin tedavi için başka kente ya da ülkeye
gitmesi, gerekiyorsa yol parası, protez takılması gerekiyorsa bunun bedeli ile tedavi ve
rehabilitasyon süresince geçici iş göremezlik ödenekleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
ödenir. Ayrıca, kısmi ve tam işgöremezlik durumlarında kazaya uğrayan işçiye ve ölümü
halinde hak sahiplerine gelir bağlanmaktadır.
Özetle, iş kazası ve meslek hastalığı,5510 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre;
işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir
hareketi sonucu meydana gelip gelmediği konusunda yapılan soruşturmada kusur oranları
belirlenirken meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı;
•

İşverenin kasti hareketiyle meydana gelmiş olabilir. Buradaki “kasıt” sözcüğü, bir
kimsenin hukuka aykırı bir fiil işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili isteyerek
işleyebilmesi olarak tanımlanır ve kusurun ağır derecesi olarak görülür. Bu
durumda, işveren, sadece işyerinde çalıştırdığı işçisinin iş kazasına uğraması ya
da meslek hastalığına tutulması şeklinde ortaya çıkacak olan hukuka aykırı sonuca
bilerek ve isteyerek olumlu ya da olumsuz davranışı ile sebebiyet vermişse hiç
kuşkusuz sorumlu olacaktır.17

•

İşverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik kanuni düzenlemelere
(mevzuata) uymaması, mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirmemesi nedeniyle
de iş kazası meydana gelmiş olabilir.

•

İşverenin Türk Ceza Kanunu anlamında Ceza Mahkemesinin tespit ettiği suç
sayılır bir hareketi nedeniyle de meydana gelmiş olabilir.

İşte bu üç durumda da işverenin kusurlu olduğu açıktır. Diğer bir anlatımla, işverenin
sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, zarara uğrayanın sigortalı olması, zararı meydana
getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde bulunması, zararın oluşmasında
işverenin kastının veya sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir
hareketle oluşması ve bu hareketin meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı arasında
illiyet bağının bulunması gerekir. Buradan, işverenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş
17

Hakan Keser, “İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısı ile Kurumun Yaptığı Harcamalardan Sorumlu Olmasının
Koşulları ve Kaçınılmazlık” SİCİL, Haziran 2006, s. 140.
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güvenliğine ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği, mümkün olan tüm önlemleri alma
yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığı şeklinde
sosyal sigorta riskinin gerçekleşmesi halinde, kusur esasına göre meydana gelen zararlardan
Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı rücuan sorumlu olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bu durumda,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine yukarıda sayılan
ödemeler veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurum bir tebligatla bu parayı “Peşin Sermaye Değerini”
işverenden talep eder, işveren ödemezse hakkında, İş Mahkemesinde rücû davası açar. (5510
sayılı Kanun m. 21).
İşyerinin yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği konularında görev alan İş Güvenliği Uzmanı veya
İşyeri Hekimi ve diğer işveren çalışanlarının da kusuru Ceza Mahkemelerince tespit edilmişse,
SGK işveren ve bu kişiler hakkında resen veya müştereken ve müteselsilen rücû davasını açar
ve açılan davada belirlenen peşin değerinin bu kişilerin kusuru oranındaki miktarı tahsil eder.
Genel uygulamada, işverenler çalıştırdıkları kendi elemanlarının kusuruna düşen tazminatı da
öderler. Ancak, ödemek zorunda değildir. Örneğin bazı Kamu İktisadi Kuruluşlarında ödemez
ve bu kişilere rücû eder.
B.

CEZAİ (Hapis veya idari para cezası) SORUMLULUĞU

1) İş Güvenliği ve İşyeri Hekiminin Hapis Cezası Sorumluluğu:
İşyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığında iş güvenliği uzmanı veya işyeri
hekiminin sorumluluğunun esas ölçütü bu kişilerin sevk ve yönetim yetkisinin sınırları ile bu
sınırlar kapsamında iş kazasının oluşumunda bu kişilere kusur yüklenip yüklenemeyeceğidir.
Burada önemli olan husus, yargı organlarınca iş kazasının analiz edilmesi ve varsa kaza
olayının oluşmasında ihmali davranışı olanların yanı sıra önlemlere uymayarak tehlikeli
davranışta bulunan diğer kişilerin de belirlenmesidir. İşyerinde meydana gelen iş kazasında iş
güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin kusurlu sayılabilmesi için kazaya neden olan kök
nedenlerin bu kişilere verilen yetki ve sorumluluklarının içinde olup olmadığının araştırılması
gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, kazaya neden olan olayda yerine getirilmeyen yükümlülükle
ilgili iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine bir yetki ve görev verilmiş olması gerekmektedir.
Hiç kuşkusuz, bir iş kazasında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin kusurlu sayılması için
sadece yetki ve görev verilmiş olması yeterli değildir. Bunun yanında bu kişilerin, söz konusu
yükümlülüklerini yürütebilecek gerekli bilgi ve sertifikaya sahip olma, işin veya işyerinin işveren
adına yönetimde bulunması zorunluluğudur. Ancak bu taktirde, iş güvenliği uzmanına veya
işyeri hekimine sorumluluk yüklenebilir. Aynı şekilde işyerinde yürütülen mal veya hizmet ile
ilgili yakından yönetim yetkisi olan genel müdür, fabrika müdürü, atölye şefi vb. işveren
vekillerinin işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarında kusuru oranında
sorumluluğu olduğu söylenebilir.
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Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali18 şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve
kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. İş kazalarında icrai veya
ihmali hareketi adli mercilerce tespit edilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri için 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde kazanın ölümle sonuçlanması durumunda üç
yıldan altı yıla kadar, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile
birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, üç yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezası, Kanunu’nun 89. maddesinde yaralanma ile sonuçlanan iş kazası için 3 aydan 1
yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmektedir. Meydana gelen iş kazasının
manevi unsurlar dikkate alarak taksirle adam yaralama veya öldürme dışında bilinçli taksir
veya olası kast olarak değerlendirilebilir ve ceza buna göre arttırılabilir. Doktrinde yoğun bir
şekilde iş kazalarının taksir yerine bilinçli taksir veya olası kast olarak değerlendirilmesi
gerektiği üstüne yoğun tartışmalar mevcuttur. Kanımızca meydana gelen iş kazaları
sonucunda açılan davalarda suçun belirlenmesinde olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenip
işienmediği araştırılıp değerlendirildiğinde ceza miktarı artacak, dolayısıyla işverenlerin iş
güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin önlem önerilerine karşı önlemi yerine getirmeme
ihtimali azalacaktır. Başka bir anlatımla, işverenlerin önlem almama konusundaki arzularında
caydırıcı etkisi sağlanacaktır.
Çoğunlukla iş kazaları, genel olarak çalışanların olumsuz hareket ve davranışlarından ziyade
yöneticilerin ihmali hareketlerinden dolayı meydana gelmektedir. İş kazalarının kök nedenleri
incelendiğinde genel olarak işveren ve işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
almayı ihmal etmesinin kazaya neden olduğu görülmektedir. Özellikle, işyerlerinde meydana
gelen iş kazalarında kimin ne kadar kusurunun olduğunun belirlenmesi tazminat ve rücû
davalarında önemli bir yeri bulunmaktadır. İş kazasının meydana gelişinde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde kimin, ne kadar ihmali olduğu
tespit edilmesi önemlidir. İşveren vekili sıfatının bulunduğu kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin meydana gelen iş kazasında sorumlu sayılması için ya mevzuat
kapsamında ya da işveren tarafından ilgili konuda bir sorumluluk yüklenmesi ve ilgili
sorumluluğu yürütebilmesi için daha önce de açıklandığı gibi kendisine yetki ve imkân
tanınması gerekmektedir. İşveren vekili olarak iş sağlığı ve güvenliği personelinin ancak görevi
ve yetkisi dâhilinde bulunan bir konuda sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle meydana
gelen iş kazalarından dolayı kusurlu olabilir.
Örneğin, işveren vekili sıfatı ile tam gün çalışan bir iş güvenliği uzmanı’nın, İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği’nin 9/2. maddesindeki “iş
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirmek” hükmü,
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Icrai hareket; Kanunun yapma dediğini yapma durumudur. Sadece icrai bir davranışla yani bir hareketle gerçekleştirilebilen
suçlardır. Örn; silahla birisini öldürmek icrai bir suçtur.
Ihmali hareket ise; bir kimsenin kanunen yerine getirmekle yükümlü olduğu halde o işi yapmaması ile suçun meydana gelmesidir.
Örn; bir işyerinde yangın, patlama, göçme veya kimyasal sızıntının hayati tehlike arz etmesine rağmen gerekli önlemlerin işveren
tarafından alınmaması hâlinde, bu durumun iş güvenliği uzmanınca, ya da meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların
bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde Çalışma Bakanlığı’nın yetkili birimine, varsa yetkili
sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirillmemesi bir suçtur. Bu suç iş sağlığı ve güvenliği personellerinin ihmali
hareketin sonucu oluşmuştur.
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inşaat sahasında bire bir dolaşarak ve gözlemleyerek tespit ettiği olumsuzluğa ilişkin önerilerini
onaylı deftere yazıp imzalayarak yerine getirir. Sahada tespit ettiği olumsuzluğu örneğin
yüksekte emniyet kemersiz çalışan bir işçiyi görüp emniyet kemerini taktıramazsa ya da işçi
takmamakta direniyorsa İş Güvenliği Uzmanı onaylı deftere yazıp işverene bildirmezse ve bu
sırada kişi dengesini kaybedip düşme sonucu ağır yaralandıysa kusuru sabit görüldüğünde bu
kişi hapis cezası ile yargılanır. Aksine yüksekte emniyet kemersiz çalışanı onaylı deftere yazıp
bildirdiği halde önerdiklerini düşen işçinin amiri tarafından yerine getirilmemişse meydana
gelen iş kazasından iş güvenliği uzmanının sorumluğunda söz edilemez, işçinin amiri işveren
vekili olarak sorumlu olur.
Kuşkusuz, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işveren vekili olarak mevzuat kapsamında
veya işveren tarafından salt sorumluluk verilmesi iş kazasından dolayı kusur ithaf edilebilmesi
için tek başına yeterli değildir. İşveren vekilinin kusurunun tespiti için kendisine ilgili konularda
yetki ve olanak verilip verilmediği de sorgulanmalıdır. Ancak, meydana gelen iş kazasında
tespit edilen sorumluluğunu yetki ve olanak (para harcama yetkisi) verilmesine rağmen yerine
getirmeyen iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri kusurlu olarak değerlendirilebilir. İşverenin
sadece mevzuattan kaynaklanan yükümlülükten kurtulmak amacıyla seçiminde özen
göstermeden (çok tehlikeli inşaat işyerine deneyimsiz ve Ziraat Mühendisini işveren vekili
olarak

görevlendirmesi halinde örneğin bu İş Güvenliği Uzmanı’nın görevinde ihmali

hareketinden söz edilemez. Bu konuda işverenin birlikte sorumluluğu söz konusudur.
2. İş Güvenliği ve İşyeri Hekiminin İdari Para Cezalarında Sorumluluğu:
İşyerlerinde idari yaptırımlar, idari para cezası ve diğer idari yaptırımlardan oluşmaktadır.
Ancak, bu yaptırımların büyük bir kısmını, idari para cezasını oluşturmaktadır. Bu tür cezalar,
bir yargı kararı olmaksızın idari merci tarafından hükmedilen bir idari yaptırımdır. İdari para
cezalarında genel amaç kanunlara uyulmasını sağlama, olası aykırılıkların olmadan önüne
geçme ve sosyal düzeni korumaktır. İdari para cezası esasen, kanuna açıkça aykırılık olarak
öngörülen bir fiilden veya olaydan ötürü, yargı kararı araya girmeksizin kanunun idare
organına tanıdığı bir miktar paranın failden (idari para cezasına neden olan kişiden) alınması
şeklinde uygulanan bir idari yaptırım türüdür.
5237 sayılı T. Ceza Kanunu’nun 20. maddesine göre cezaların “şahsilik ilkesi” gereği herkes
yaptığı fiilden veya neden olduğu olaydan sorumludur. İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi
ile işveren arasında yapılan ve her iki tarafa yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri
yükleyen

iş

sözleşmesi

gereği

önlem

alma

borcunu

yerine

getirmek

zorundadır.(Mollamahmutoğlu, 2008, 437) Bu nedenle,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında öngörülen idari para cezalarının yükümlüsü gerçek kişi olarak işveren
veya işveren vekilidir.
6331 sayılı Kanunu’nun 3(2). maddesinde işveren vekillerinin Kanunun uygulanması
bakımından işveren sayıldıkları ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun uygulanması noktasında işveren ve işveren vekili sayılan İş Güvenliği Uzmanı
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veya İşyeri Hekimi aynı sorumluluk ve yetkilere sahip olarak eşit hukuki düzeyde
tutulmaktadır. Buna karşılık idari para cezası uygulanması yönünden konu ele alındığında
aynı düzeyde sorumlu olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Tüzel kişiliği bulunan kurum
veya kuruluşlarda 6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası işveren olarak tüzel kişiliğe
uygulanmakta aynı şekilde gerçek kişiliği bulunan şahıs firmalarında idari para cezasının
yükümlüsü gerçek kişiler olmaktadır. Tüzel kişiliği veya gerçek kişiliği bulunan işverenlerde
işveren vekili sayılan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi’nin idari para cezası
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan kurum veya kuruluşlarda
organ ve yetkileri işveren vekili tarafından kullanıldığından dolayı, işveren vekili konumunda
olan müdür veya yöneticilere idari para cezası uygulanabilmektedir. Söz konusu duruma
paralel olarak 6331 sayılı Kanunu’nun 26/2. maddesinde de tüzel kişiliği bulunmayan kamu
kurum ve kuruluşların da idari para cezasına muhatap olacağı yer almaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerinin ihlal edilmesinden dolayı idari
para cezaları işverene uygulanmaktadır. Ancak, uygulanan idari para cezası; İş Güvenliği
Uzmanı veya İşyeri Hekimi‘nin görevini ihmali, kusuru veya özensizliği söz konusu ise işyerine
uğrattığı zarar ölçüsünde 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ücretten kesme cezası verilebilir. Eğer
idari para cezası, 30 günlük ücretinden fazla ise haklı nedenle derhal fesih hakkı kullanılarak
işten çıkarılabilir. (İş Kanunu madde 25/2)
Borçlar Kanunu’na göre işveren idari para cezasını Mahkemece kusuru sabit olmuşsa İş
Güvenliği

Uzmanı

veya

İşyeri

Hekimi’ne

rücû

ederek

tazmin

etme

yollarına

başvurulabilir.(6098 sayılı Kanun, madde 66/4)
İşveren vekili sayılan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi’nin T. Borçlar Kanunu’nun 396.
maddesine göre yüklendiği işi özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı şekilde anılan
Kanunun 400. maddesinde işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu olduğu
belirlemektedir.

T.

Borçlar

Kanunu

ilkeleri

uyarınca

tazminat

sorumluluğundan

bahsedilebilmesi için özen borcuna aykırılık sonucunda zararın doğmuş olması ve kusurlu
davranışla zarar arasında uygun illiyet bağı “nedensellik bağı” olması gerekmektedir.
Bu itibarla, işveren vekili olan İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi’ne idari para cezasının
rücû edilebilmesi için görev tanımı göz ödününde bulundurularak işyerine uygulanan idari para
cezasında yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesinde özensizliğinin olup olmadığı
değerlendirilmesi ve kusurunun net bir şekilde ortaya koyulması gerekmektedir.
SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş güvenliği profesyonelleri, işveren adına
hareket ediyorsa ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği konularında
görev alıyorsa işveren vekili sayılır. İş güvenliği profesyonellerinin işyerinde meydana gelen
ve yaralanma ile sonuçlanan bir olayda sorumluluğunun doğabilmesi için ise görevlendirilmiş
olduğu konuda yeterli derecede bilgi ve birikimi olması bunun yanı sıra işe girişte yapılan iş
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sözleşmesinde gerekli yetki ve olanakların kendine tanınması ve verilen sorumluluğu sağlıklı
bir şekilde yürütebilecek bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
Bu itibarla, İş güvenliği profesyonelleri, işveren vekili olarak esas itibariyle kendisine yönetim
hakkı verilmiş, görevlendirildiği konuda bilgisi, birikimi ve ehliyeti olan yetkilendirilmiş bir
çalışandır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren vekili sayılan İş
Güvenliği ve İşyeri Hekimi kendi görevini ihmali veya yetkilerini kullanmada gerekli özeni
göstermemesi nedeniyle meydana gelen iş kazalarında sorumluluğu bulunmaktadır.
İşveren vekilinin kusuru yüzünden işyerine idari para cezası uygulanmasına neden olması
durumunda T. Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında uygulanan para cezası kusuru oranında
kendisine rücû edilebilir. Aynı durum, iş kazası veya meslek hastalığından sonra açılan
tazminat davaları için de geçerlidir. Bu gibi durumlarda İş Güvenliği ve İşyeri Hekimi’nin kusuru
bulunduğu iddia edilen konuda görevlendirildiği, ilgili konularda kendisine yetki verildiği ve
sorumluluğunu yürütmesi için imkân sunulduğunun ispatlanması gerekmektedir. SGK
istatistiklerinden anlaşıldığı kadarı ile ülkemizdeki işyerlerinin büyük bir kısmının küçük ölçekli
işyerlerinden oluşmaktadır. Özellikle, bu işyerlerinde işverenler tarafından İş güvenliği
profesyonellerinin görevlendirmesi ve yetkilendirilmesi sözlü olarak yapıldığı ve çoğu kez bu
kişilerin sembolik olarak görevlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum nedeniyle İş güvenliği
profesyonellerine işveren tarafından yetki devri yapılıp yapılmadığının, yetki devri yapılmışsa
kapsam ve sınırının tespitinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde
mümkün olduğu kadar İş güvenliği profesyonellerinin görevlendirmesinin yazılı olarak
yapılması ve bu kişilerin görev tanımının net bir şekilde ortaya konulması kusur tespitinde
dolayısı ile tazminat ve rücû hususunda büyük önem arz etmektedir.
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İSG PROFESYONELERİNİN MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN YENİ BİR
ÇÖZÜM
ÖZET
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; çalışanların yaşamını tehlikeye sokan,
sağlığını tehdit eden, ekonomiye zarar veren, “iş kazası” ve “meslek hastalığı” denilen olayları
önlemeyi amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarının) iş yerlerinde etik değerleri gözeterek denetim yapabilmeleri için mesleki
bağımsızlığa sahip olmaları ve işlerinin temel öğesi olan sağlık ve güvenliği öncelik olmaktan
çıkaracak herhangi bir zorunluluğa tabi olmamaları gerekmektedir.
Bu nedenle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 maddesiyle; “İSG
profesyonellerinin (İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının) hak ve yetkileri, görevlerini
yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz, bu kişiler görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler
ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür” hükmü getirilmiştir. Nitekim, İş Sağlığı Uluslararası
Komisyonu tarafından belirlenen etik kodlara göre de uygun bir iş sağlığı uygulamasının temel
koşulları arasında “mesleki bağımsızlık” yer almaktadır. İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini
yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda, işçilerin sağlığını korumak ve
güvenliklerini sağlamak için kararlar almalarına ve onlara önerilerde bulunabilmelerine olanak
tanıyacak kadar bağımsız olabilmelidirler [1].
Ancak uygulamada, İSG profesyonellerinin ücretlerini görev yaptıkları firmalardan almalarının
getirdiği sonuçların onların mesleki algılarına ve değer dünyalarına etkisiyle gelen çıkar
çatışmasının, mesleki bağımsızlığın hayata geçirilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Şöyle
ki, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmaması için alınması gerekli önlemleri yazılı
olarak bildirilmesine rağmen işveren yerine getirmediği taktirde İSG profesyonellerinin,
Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine
bildirmesi gerekir. Bildirmediği taktirde ise, bu kişilerin belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay
süreyle askıya alınması yasa gereğidir. Bu durumda, İSG profesyoneli işverenini nasıl şikâyet
etsin. Şikâyet ettikten sonra işverenle yaptığı iş sözleşmesinin devam etme şansı bulunur mu?
Hem işverenden ücret al, hem de iş yerini denetle. Burada usul olarak önemli bir çelişki
bulunmaktadır.
Kaldı ki uygulamada işverenler, bu kişilerle yaptıkları iş sözleşmelerine işyerinde oluşan iş
kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak işveren adına cezai sorumluluğunu yüklenmeyi
göze alabilen işsiz insanların bulunduğu bir piyasada işveren kendi hukuki yükünü hafifletecek
ancak işleyişe karışmayacak İSG Profesyonellerini tercih etmektedirler.
İşverenlerin bu tutumu ve tavrı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının verimliliğini etkilemekte,
İSG Profesyonellerinin mesleki bağımsızlığı, 6331 sayılı yasadaki boşlukla işverenin
inisiyatifine bırakılmıştır. Bu kişileri, işçinin sağlığını korumak ile işverenin baskısı altında
çalışmak ve işsizlik kaygısıyla ev geçimini sağlamak arasında bir seçim yapmak zorunda
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bırakmıştır. Bu durumda bu kişilerin görevlerini yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları
doğrultusunda bağımsız kararlar alarak uygulayabilmeleri ancak işverenle kurdukları istihdam
ilişkisinde ücret ve istihdam ilişkisinin ortadan kalkmasıyla çözülebilir. İşyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda gelinen nokta göstermektedir ki; doğru
kararlar alınmamakta, istenen uygulamalar hayata geçirilememektedir. Bunun için acilen 6331
sayılı yasada İSG Profesyonellerinin idari ve mali yönden bağımsız çalışmalarına olanak
sağlayan bir değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İSG Profesyonelleri (İşgüvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi), Mesleki
bağımsızlık, İş Kazaları, meslek hastalıkları, Denetim, Teftiş, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
JEL Kodu: J28

ABSTRACT
Occupational health and safety practices in working life aim to prevent events called “work
accident” and “occupational disease” that endanger employees' lives, threaten their health,
harm the economy. Occupational health and safety professionals (Workplace physicians and
Safety specialists) should have professional independence and should not be subject to any
imperative that would make health and safety, which is the primary element of their work, a
priority in order for them to carry out audits by observing ethical values in their workplaces.
Therefore, with the 8 articles of the Occupational Health and Safety Law No. 6331; The rights
and powers of OHS professionals (Workplace physicians and safety specialists) cannot be
restricted because they fulfill their duties, they carry out their duties in accordance with the
ethical principles and professional independence required by the profession. As a matter of
fact, according to the ethical codes determined by the International Commission on
Occupational Health, “professional independence” is among the basic conditions of an
appropriate occupational health practice. Occupational health professionals should be
independent enough to enable them to make decisions and make recommendations to protect
workers' health and safety, in line with their knowledge and conscience, while performing their
duties [1].
However, in practice, the results of the results of the OHS professionals getting their wages
from the companies they work on affect their professional perceptions and value worlds,
negatively affecting the realization of the conflict of interest and the professional independence.
Namely, if the necessary measures to be taken in order to avoid occupational accidents and
occupational diseases are notified in writing, the OHS professionals should notify the
authorized unit of the Ministry, the authorized union representative if any, or the employee
representative, if not. If not reported, the suspension of these persons for three months and
for six months is required by law. In this case, how should the OHS professional complain
about his employer. Is there a chance to continue the employment contract with the employer
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after complaining? Get paid from the employer and check the workplace. There is an important
contradiction here procedurally.
Moreover, in practice, employers prefer the OHS Professionals who will alleviate their legal
burden in the market where unemployed people who can afford to bear the criminal
responsibility on behalf of the employer in relation to work accidents and occupational diseases
occurring in the workplace with these people.
This attitude and attitude of the employers affects the efficiency of occupational health and
safety practices, the professional independence of the OHS Professionals is left to the initiative
of the employer with the gap in Law No. 6331. It forced these people to choose between
protecting the health of the worker and working under the pressure of the employer and
maintaining a home from unemployment anxiety. In this case, the ability of these people to
carry out their duties while carrying out independent decisions in accordance with their
knowledge and conscience can only be resolved by the disappearance of the wage and
employment relationship in the employment relationship they establish with the employer. The
point reached in the fulfillment of occupational health and safety services in the workplaces
shows that; the right decisions are not made, the desired applications cannot be implemented.
Therefore, it is considered necessary to make an urgent amendment to the Law No. 6331 that
allows OHS Professionals to work independently in terms of administrative and financial
aspects.
Keywords: OHS Professionals (Workplace physician and Safety specialist) Occupational
independence, Work Accidents, occupational diseases, Audit, Inspection, Common Health and
Safety Unit
JEL Kodu: J28
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GİRİŞ
2000’li yılların başından beri Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bulunan ülkemizde iş sağlığı
ve güvenliği konusu önem kazanmaya başlamışsa da günümüzde hala iş kazaları ve meslek
hastalıkları "yapılan işin gereği" ya da "çalışanın kaderi, şanssızlığı" olarak
nitelendirildiğinden üzülerek ifade edelim ki hafife alınmaya devam etmektedir.
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve yaygınlaşma, çalışma yaşamında iş kazalarını
ve meslek hastalıklarını çoğalarak artmasını beraberinde getirmiştir.
Bu kanımızı resmi verilerle kanıtlayabiliriz.
2000’li yıllarda ülkemizde iş kazaları sonucu yaralanma veya sakatlanma, AB ülkelerine göre
çok yüksek ve asıl dikkati çeken iş kazalarının %80’inin yine KOBİ’lerde meydana geliyor
olmasıydı. Bu nedenle, büyük veya küçük işletme, kamu veya özel sektör ayırımı
gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayacak bir düzenleme yapılması ve iş kazalarının meslek
hastalıklarının azaltılması zorunlu hale gelmişti. Bu ihtiyaçtan hareketle tüm sosyal tarafların
da görüşünü alarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanmış ve farklı siyasi
partilerin de desteği ile TBMM’de 2012 yılında kabul edilip yürürlüğe girmiştir.
6331 sayılı yasa ile büyük küçük, kamu veya özel ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun
kapsamına alınmıştır. Ayrıca, işyerlerindeki çalışan sayısı ve işyeri türüne bakılmaksızın
kanundan yararlanması sağlanmış, aynı zamanda çırak ve stajyerler de Kanun kapsamına
alınmıştır (6331/md.2). Böylece her çalışan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan
yararlandırılmaya çalışılmıştır.
Bu yasa ile tüm işyerlerinde işverene sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturma zorunluluğu
getirilmiştir (6331/md.4). İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulması için;
İSG profesyonelleri (İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı) ile diğer sağlık personeli, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilerek ve çalışanların sayısına ve işyeri
türüne bakılmaksızın her işyerinde görev yapması sağlanmıştır (6331/md.6, md.30.3). Bu
kişilerin yetkileri, kapsamında işverene karşı sorumlu olacakları da bu yasa ile hüküm altına
alınmıştır (6331/md.8.3).
Bu sorumluluk kapsamında İSG profesyonellerine, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları
işverene iletme zorunluluğu getirilmiştir İletilen bu hususlardan işverenin tedbir almadığı hayati
tehlike arz eden riskler bulunması durumunda doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’na bildirme zorunluluğu getirilmiştir (6331/md.8.2).
Ayrıca İşyerlerinde iş kazasının meydana gelmesi durumunda ihmali tespit edilen İSG
Profesyonelinin (iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin) yetki belgesinin askıya alınması
hükmü getirilmiştir (6331/md.8.4).
İSG PROFESYONELLERİNİN TANIMI
İSG profesyonelleri; profesyonel yeterliğe sahip, İSG görevlerini yürüten veya bu hizmeti
verenler olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği; teknik, tıbbi, sosyal ve yasal alanları
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içerdiği ve teknoloji ile sağlık ve güvenlik arasında bir ara yüz oluşturduğu için, çok farklı
disiplinler ile ilişkilidir. İSG profesyonelleri; İş Güveliği Uzmanları(İGU) ile işyeri hekimleri,
sağlık memuru, işyeri hemşireliği, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyenleridir.
Bunlardan İş güvenliği uzmanları arasında; mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte
mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında
doktora yapmış olanlara ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi
dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
yine Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen
görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı
olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer almaktadır.
İşyeri hekimi(İYH) ise; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere AÇSH
Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.
Diğer sağlık personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça
belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni
diplomasına sahip olan kişiler ile AÇSH Bakanlığınca verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip
kişilerdir.
Günümüzde eğilim, İSG profesyonellerinin yeteneklerini, çok disiplinli bir ekip yaklaşımı
içerisinde harekete geçirme yönündedir. Kimya, toksikoloji, mühendislik, radyasyon güvenliği,
epidemiyoloji, çevre sağlığı, uygulamalı sosyoloji, sigorta personeli ve sağlık eğitimi gibi farklı
disiplinlerden birçok profesyonel de İSG uygulamalarında yer alabilir. Bunların yanı sıra, halk
sağlığı ve işçi yetkilileri, işverenler, işçiler ile temsilcileri ve ilk yardım çalışanları da, meslek
olarak İSG profesyoneli olmamalarına rağmen, İSG politika ve programlarının uygulanmasında
temel bir role, hatta doğrudan sorumluluğa sahiptirler.[2].
İSG PROFESYONELLERİNİN MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELERİ
Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) tarafından yayınlanan Uluslararası İSG
profesyonelleri için etik kurallar19, iş sağlığı için gerekli etik ilkeleri belirlemiştir. Bu kurallar bazı
ülkelerde, ulusal yasalara dahil edilmiştir20. Sözü edilen etik kurallar, üç temel ilkeyi
vurgulamaktadır; işçilerin sağlık ve sosyal refahına hizmet etmek, mesleki davranışlarda
bütünlük ve tarafsızlık ve tam profesyonel bağımsızlık. Böylece İSG sağlığı profesyonellerinin,
danışma rollerine dayalı olarak iş yerinde uygun bir önleyici görevlerine vurgu yapılmaktadır.
Bu kuralların iş sağlığı alanındaki mesleki davranışları tanımlamak ve değerlendirmek için bir
standart olarak güvence altına alacağı umulmaktadır[3].

19

Bu Uluslararası Etik Kurallar ilk olarak 1992 yılında ICOH Yönetim Kurulu'nun onayı ile İngilizce
ve Fransızca olarak yayınlanmış, 2002 yılında revize edilmiştir.
20
2010 yılında, Birleşmiş Milletler “Tıbbi Direktörleri Çalışma Grubu” BM'nin iş sağlığı konularındaki
herhangi bir organizasyonel etik beyanına rehberlik etmesi ve ICOH Etik Kuralları ile tutarlı olması
gerektiğini bildirmeyi kabul etmiştir.
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Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH), İSG Profesyonellerinin mesleki uygulama için temel
gereksinimler arasında tam bir profesyonel bağımsızlık, yani bu kişilerin görevlerini yerine
getirirken, karar vermelerini ve işçilerin sağlığının korunması ve güvenliği için tavsiyelerde
bulunmalarını sağlayacak bağımsızlıktan bilgi ve vicdanlarına uygun olarak yararlanmalarının
gerektiğini savunmaktadır.
Nitekim, ülkemiz de Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu’nun (ICOH’un) İSG profesyonelleri için
kabul ettiği etik ilkelerini benimsemiş ve bu kişilerin hak ve yetkilerini 6331 sayılı yasanın 8.
maddesiyle “yükümlülüklerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacağını, bu kişilerin
görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürüteceğini,
işverene ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmayacaklarını hüküm altına
almıştır. Ayrıca, görevlerini yerine getirirken güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki
kurmaları ve ayırım gözetmemeleri, eşit olarak değerlendirmeleri gerektiği de zorunlu hale
getirilmiştir.
Öte yandan, 6331 sayılı yasanın 30/2 maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğe21 göre bu
kişiler (ilgili yönetmelikler, md:35, 42);
a. Uzmanlık bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak
çalışır ve işverenden talimat alamazlar. Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda,
işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.
b. Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım
gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler.
c. Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve işçilerle
iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
d. Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda
bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.
Bu itibarla, İSG profesyonelleri, işlevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip
olmaları gereken kişilerdir. Diğer bir önemli husus, görevleri için gerekli yetkinliği kazanmalı ve
sürdürmeli ve görevlerini dürüst uygulama ve mesleki etik kurallarına göre yerine getirmelerini
sağlayacak koşulları işverenden talep etmelidirler.
Bu makalede, İSG Profesyonellerinin aslında işverenin kullandığı otoriteyi denetleyip
çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamakla görevli olan ancak işverene karşı bağımsız
olamayan aksine işverenin işçisi olarak ücretlerini aldıkları kişiye karşı yaptırım uygulamalarını
ve risk gördükleri konularda rapor tutmalarını beklemenin yersiz olduğu gösterilmektedir. Öte
yandan, ülkemizde piyasalaştırılan birçok kamusal alan gibi iş sağlığı ve güvenliği alanı da

21

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik, RG:
(29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki,
sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik (RG: 20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713)
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piyasa hizmetlerine açılmış olması bu alanın sağlıksız işleyen iş sağlığı ve güvenliği, denetimle
görevli iş güvenliği uzmanlarının Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla
istihdam edilmesi ile daha da sorunlu hale getirilmiştir.

ÜLKEMİZDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞYERLERİNDE
UYGULAMA SONUÇLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ DURUM
Yürürlükteki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, pek çok açıdan Avrupa Birliği
standartlarında hükümler getirerek, Türkiye'de iş yeri denetimleri ve işçi eğitimleri konusunda
bir milat kabul edilmiştir.
Ancak, geçen sekiz yıllık süre içerisinde iş yerlerindeki denetimsizlik nedeniyle işverenlerin
umursamazlığı sonucu iş kazaları ve işçi ölümleri artarak devam etmiştir. Ayrıca, Kanunda yer
alan birçok düzenleme ise henüz daha hayata geçirilmemiştir.
İşte bu gibi nedenlerle SGK verilerine göre, iş kazaları 2012 yılına nazaran yaklaşık 6 kat
artarak 2018 yılında 430.985 olmuş, ölümler ise 2 kat artarak 745’ den 1.541’e ulaşmıştır (Bkz:
Tablo.1).
Zira, 6331 sayılı Kanun Türkiye’deki çalışanların iş kazası sonucu ölümleri ve sakat kalmaları
azaltılamadığı gibi daha da artmıştır (Bkz: Tablo.2 ve 3).
Bu iddiamızı SGK istatistikleri doğrulamaktadır.
Tablo.1 1996-2018 tarihlerinde İş Kazaları sayıları
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996

74.871
69.277
62.903
64.754
72.963
80.602
79.027
73.923
83.830
76.668
72.344
72.367
74.847
77.955
91.895
98.318
86.807

286.068
241.547
221.366
191.389

359.653

430.985

2007-2018
TOPLAM: 1.731.008
ORTALAMA: 288.501

2012-2018
TOPLAM: 1.313.351
ORTALAMA: 77.256

Kaynak: 1996-2018 SGK İstatistik Yıllıklarından hazırlanmıştır

Tablo.2 1996-2018 tarihlerinde Ölüm sayıları
2013-2018
TOPLAM: 8.817
ORTALAMA:
1.470
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2018

1.541
1.633
1.405
1.252
1.626
1.360

2016
2014
2012

745
1.710

2010

1.454
1.171

2008

865
1.043

2006

1.592
1.072

2004

841
810
872

2002

2013-2018
TOPLAM: 12.658
ORTALAMA: 2.110

1.002

2000

1.165
1.333

1998

1.094
1.282
1.296

1996

Kaynak: 1996-2018 SGK İstatistik Yıllıklarından hazırlanmıştır

Tablo. 3 2001-2018 tarihlerinde Sakatlanma sayıları
2018

3.773

2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2001

3.902

1.252
1.360

1.626

745

1.710
1.454
1.171
865
1.043
1.550
1.953
1.374
1.421
1.451
1.820
2.183

2001-2012
TOPLAM: 17.995
ORTALAMA: 1.500

Kaynak: 2001-2018 SGK İstatistik Yıllıklarından hazırlanmıştır
İş kazasına ilişkin değerlendirmelerde kullanılan kavramlardan birisi “iş kazası sıklık oranı”,
ikincisi “iş kazasının ağırlık oranı” kavramıdır.
Kaza sıklık oranı; bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarının toplam sayısının, bu çalışma
yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde
edilen değerin bir milyon kat sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
İş Kazaları Toplam Sayısı
x 1.000.000

KAZA SIKLIK ORANI =
Toplam İşçi Sayısı x Hafta Sayısı x 45 saat
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Diğer bir anlatımla iş kazası sıklık oranı, bir takvim yılında çalışılan her bir milyon saatte kaç
kişinin iş kazası geçirdiğin bulmak için kullanılır. Tablo.4’e göre, iş kazaları nedeniyle 2007 2016 yılları arasında iş kazası geçirenlerin sayılarının giderek arttığı görülmektedir.
Kaza ağırlık oranı ise, bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarından dolayı oluşan kayıp iş
günü sayısının toplamının, aynı çalışma yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin bir milyon kat sayısıyla çarpılmasıyla
bulunur.
Toplam İş Günü Kaybı (*)
x 1.000.000

KAZA
AĞIRLIK ORANI =
_________________
Toplam İşçi Sayısı x Hafta Sayısı x 45 saat

(*)Toplam iş günü kaybı = (Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri
toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)
Diğer bir anlatımla kaza ağırlık oranı, bir takvim yılında çalışılan bir milyon saatte iş kazası
nedeniyle kaç iş gününün kaybedildiğini gösterir. Tablo.5’e göre, iş kazaları nedeniyle
kaybedilen iş günü sayısının 2007 -2016 yılları arasında giderek arttığı görülmektedir.
Tablo.4 2007 – 2016 yılları İş kazası sıklık oranları

YILLAR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ÇALIŞILAN TOPLAM İŞ SAATİ İŞ KAZASI
(Sigortalı sayısı x çalışılan saat)
SAYISI
19.137.127.500
19.806.725.250
20.317.954.500
22.569.322.500
25.981.051.500
28.186.508.250
29.556.762.750
31.427.633.250
33.304.999.500
34.549.105.500

80.602
72.963
64.754
62.903
69.277
74.871
191.389
221.366
241.547
286.068

İŞ KAZASI
SIKLIK ORANI
(Bir milyon iş saatinde kaza
sayısı)
4,2
3,6
3,2
2,8
2,7
2,6
6,5
7,0
7,2
8,3

Kaynak: 2007-2016 SGK İstatistik Yıllıklarından yaralanılarak hazırlanmıştır
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Tablo.5 2007 – 2016 yılları İş Kazaları Ağırlık Oranları
ÇALIŞILAN
TOPLAM
İŞ
YILLAR SAATİ
(Sigortalı sayısı*
çalışılan saat)

YARALANMA
Geçici iş göremezlik ÖLÜM
süreleri + (Sürekli iş Ölüm
göremezlik dereceleri * sayısı*7500
75)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.550
1.452
1.668
1.976
2.093
2.209
1.660
1.509
3.433
4.353

19.137.127.500
19.806.725.250
20.317.954.500
22.569.322.500
25.981.051.500
28.186.508.250
29.556.762.750
31.427.633.250
33.304.999.500
34.549.105.500

1.043
865
1.171
1.454
1.710
745
1.360
1.626
1.252
1.405

KAZA
AĞIRLIK
TOPLAM
ORANI
KAYIP
İŞ
(Bir milyon iş
GÜNÜ
saatinde
iş
günü kaybı)
7.938.750
415
6.596.400
333
8.907.600
438
11.053.200
490
500
12.981.975
5.753.175
395
10.324.500
507
514
12.308.175
9.647.475
565
665
10.863.975

Kaynak: 2007-2016 SGK İstatistik Yıllıklarından yaralanılarak hazırlanmıştır

Ülkemizdeki iş kazalarında meydana gelen ölümlerinin en önemli özelliğinin neredeyse
tamamının

"önceden

alınacak

tedbirlerle

önlenebilir"

nitelikte

olan

kazalardan

kaynaklanmaktadır.
Örneğin, inşaatlardaki ölümler içinde büyük yer alan yüksekten düşme olaylarının;
•

Uygun korkuluklu ve merdivenli iskelenin bulunmaması,

•

Döşeme üzerindeki asansör ve merdiven boşluklarının kapatılmaması,

•

Döşeme kenarlarına korkuluk takılmaması ve yakalama ağlarının kullanılmaması gibi

Toplu koruma önlemlerinin alınmamasından ya da çalışanlara kişisel koruyucu malzeme
verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bize göre, bu görüş doğru olmakla birlikte iş kazalarının sonucu ölümlerin kaynağının sadece
işverenlerin iradelerine bağlı olması değildir.
Kanımızca esasen iki temel neden bulunmaktadır.
Birincisi, Devletin işyerlerindeki denetim politikasındaki zafiyeti,
İkincisi ise işyerlerinde işverenlerin iç denetimine ilişkin hizmetlerinin yeterli olamamasıdır.

DEVLETİN İŞYERLERİNİ DENETİM POLİTİKASININ YETERLİ OLMAMASI
6331/24. maddesine göre; “Bu Kanun hükümlerinin Devlet adına uygulanmasının izlenmesi ve
teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.
Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma
yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir.”
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1.749.240

13.775.188

İŞYERİ

AZ TEHLİKELİ İŞYERİ
1.020.771
TEHLİKELİ İŞYERİ
386.844
ÇOK TEHLİKELİ İŞYERİ
341.625
TOPLAM…………………….1.749.240

SİGORTALI
AZ TEHLİKELİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN 6.638.466
TEHLİKELİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN
3.992.436
ÇOK TEHLİKELİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN 3.144.286
TOPLAM …………….………..…………….13.775.188

1-49 İŞYERİ
1.714.061
50-499 İ İŞYERİ
33.420
500 + İŞYERİ
1.759
TOPLAM……………..….1.749.240

Kaynak 2016 yılı SGK İstatistik yıllığından derlenmiştir
2016 yılında, İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmakla görevli 421 İş Müfettişi
bulunmaktadır. 421 İş Müfettişinin %85'i olan yaklaşık 358 İş Müfettişi programlı teftişlerde
görevlendirilmiştir.22 Buna göre, 2016 yılında 1.749.240 adet işyerinin denetimi için, 1 iş
müfettişine 6.116 işyeri düşmektedir. Bu taktirde bir işyerine yıllarca denetim sırası
gelmeyecektir.
Tablo.6 2016 yılında iş kollarında gerçekleşen programlı teftiş sayısı

İş Kolları itibariyle Programlı Teftişin Adı
Yapı İşyerlerinde
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşyerlerinde
Kimya Sektöründe
Metal Sektöründe
Kauçuk Sektöründe
Elektrik Dağıtım İşyerlerinde
İzmir Aliağa Bölgesindeki Gemi Söküm
İşyerlerinde
Matbaa Sektöründe
Özel Hastane İşyerlerinde (*)
Gıda, İçecek ve Tütün İmalatı Yapan İşyerlerinde
Toplam

Durdurma
Teftiş Edilen
Uygulanan
İşyeri Sayısı
Sayısı
120
4.351
62
826
35
620
40
888
12
283
10
113

Müfettiş
Sayısı

İşyeri
467
51
9
2
0
0

2

22

0

2
35
40
358

46
259
352
7.760

0
0
0
529

Kaynak: http://www.isakarakas.com.tr/13292-2/

Tablo.7 2016 yılında yapılan toplam teftiş sayısı

22

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2016 yılı faaliyet raporu şubat
2017
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TEFTİŞ TÜRÜ

TEFTİŞ SAYISI

Programlı teftiş

7.240

Programdışı teftiş

7.047

İş Kazası

328

Meslek hastalığı

25

Güvenlik raporu

1

Talebe ilişkin inceleme

4.606

Tarama teftişi

63

Diğer inceleme

1.022

İşyeri Durdurmanın Devamı

208

İşyeri Durdurmanın Kaldırılması

794

TOPLAM

21.334

Kaynak: 2016 yılı Çalışma Hayatı İstatistikleri

ÇSG Bakanlığı’nın yayınladığı 2016 yılı iş teftiş faaliyet raporuna göre; programlı teftiş edilen
işyeri sayısı tüm iş kollarını değil, toplam 10 iş kolunu kapsamaktadır.
Her işyerine bir kez gidildiği varsayılsa dahi, 2016 yılında 21.334 teftiş yapıldığına göre,
1.749.240 adet işyerinin en fazla % 02’si teftiş edilmiştir.
Bu duruma göre artan istihdam ve işyeri sayısı karşısında, iş müfettişlerinin sayısı yeterli
olmamaktadır.
Bir başka hesaplama yaparsak;
2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 1.749.240 işyeri bulunmaktadır. Bir iş müfettişi ayda
20 işyerini denetlese bir yılda 240 işyerini denetleyebilir.
Buna göre;
Tablo.8
50'den az çalışanı olan işyeri
50'den fazla çalışanı olan işyeri

1.710.795

98%

38.445

2%

2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 214.115 çalışan iş kazası geçirmiştir.
Tablo.9
50'den az çalışanı olan işyerinde

61.756

29%

50'den fazla çalışanı olan işyerinde

152.359

71%

2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 1.405 çalışan hayatını yitirmiştir.
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Tablo.10
50'den az çalışanı olan işyerinde
50'den fazla çalışanı olan işyerinde
Bu tablolara göre;
•

1.065

76%

340

24%

Sadece en çok ölümlü iş kazalarının olduğu (%76) 50’den az çalışanı olan
1.710.795 adet işyerine denetleme programı yapılsa, 358 adet iş müfettişi ile bir
yılda (358 x 240) 85.920 işyeri denetlenebildiğine göre; yine bir işyerine 20 yılda bir
teftiş sırası gelecektir.

•

Bu durumda, az sayıdaki iş müfettişlerinin kamu adına teftiş görevini tam olarak
yerine getirildiği söylenemez.

•

Bu rakamların, 2016 yılında SGK kayıtlarında görünen sadece 4/a kapsamındaki
sigortalı sayısına göre hesaplanmıştır.

•

Kamu çalışanları da dahil edildiğinde rakamların daha da artacağı göz önüne
alınmalıdır.

Sonuç olarak; konuya sadece sayısal açıdan yaklaşılsa bile, iş teftiş oranlarını ve etkinliğini
arttırmak mümkün ve kolay görünmemektedir.
Sonuç olarak; konuya sadece sayısal açıdan yaklaşılsa bile, işyerlerinde teftiş sayılarını ve
etkinliğini arttırmak kolay görünmemektedir.
1. İşyerlerindeki İç Denetiminin Yetersizliği
İşyerlerinde “iç denetim”; çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan ve
OSGB’ler tarafından istihdam edilen İSG Profesyonellerince yürütülmektedir. Ülkemizde
işyerlerinin % 98’inin 50’den az işçi ile çalışılan yerlerden olmasından dolayı İSG
Profesyonellerinin sayısının yetersiz kalacağı gerekçesiyle, bu kişilerle ilgili mevcut
Yönetmelikler zaman zaman değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle, uzman sayısı çoğaltılmaya
çalışılmıştır. Ayrıca, 6331 sayılı Kanunla işveren sorumluluğunun; işverenin ücretli işçileri olan
ve denetimlerin önemli bir ayağı olan “iç denetimi” yapacak olan İSG Profesyonellere
devredilmesi konusu; ayrıca bu uzmanların OSGB aracılığıyla yasada belirtilen sürelerle yarı
zamanlı çalıştırılması da kendi içinde sorunlu olmaya başlamıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin
işleyişini olumsuz etkileyen bu konular, OSGB’ler tarafından istihdam edilen ve işverence
ücretleri karşılanan bu uzmanların çalışma koşulları ve bu koşulların iç denetime yansıması da
uzmanların sağlıklı denetim yapmalarına engel oluşturmaktadır. İşyerlerinde iç denetimi
yapacak İş güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin sayısal
durumuna bakacak olursak (Bkz:Tablo.11) İSG Profesyonellerinin sayısı yeterli görülmektedir.
Örneğin mevcut İSG-KATİP sistemi, aylık 195 saatlik sözleşme düzenlemeye izin verdiğine
göre bir Uzman ayda en az 50 işyerinde iç denetim görevini yerine getirebilir. Her ne kadar
işyeri başına düşen çalışma süresi sayısı, işyerindeki çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre
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değişmekte ise de ortalama olarak 108.324 Uzman ile bütün işyerleri denetlenebilir ancak,
yeterli ve sağlıklı olmayacaktır. Zira, ayda 195 saatlik çalışma yapan bir uzmanın Yönetmelikte
belirtilen sürede hangi güvenliği sağlamasından, hangi önlemleri aldırmasından söz edilebilir.

Tablo.11
BELGESİ OLAN
İşgüvenliği Uzmanı
A sınıfı
B sınıfı
C Sınıfı
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi/İşgüvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli

108.324
17.656
14.483
76.185
33.189
3.572
11.462

Kaynak: isgkatip.csgbigov.tr/logout.ospx erişim tarihi:15.01.2018

Özetle, bu kişilerin iç denetime ilişkin yükümlülüğünü mesleki bağımsızlık ilkesiyle
yürütmelerinin gereği 6331 sayılı kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilmiş
olsa da, uygulamada mesleki bağımsızlık ilkesinde işlerini yürütmeleri konusunda önemli
sorunlar yaşanmaktadır. OSGB’de istihdam edilsin veya edilmesin, bu kişilerin işverenden
ücretlerini almaları mesleki bağımsızlığını engelleyen bir durumdur.
İSG PROFESYONELLERİNİN İŞYERLERİNİN İÇ DENETİMİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM
Özellikle teknolojide gelişmiş ülkelerin çoğunda, iş teftiş teşkilatları sadece iş müfettişlerinden
oluşturulmamış olduğu görülmektedir. İş müfettişlerini destekleyen uzman grupları da vardır.
Bu ülkelerdeki genel eğilim, müfettiş olmayan uzman gruplardan daha fazla yararlanma ve bu
uzman grupların teftiş ekiplerine sahada fazla destek olmalarının sağlanması şeklindedir.
Örneğin;
82 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Almanya’da 3870 müfettiş, uzman ve diğer profesyonel
kişiler bulunmaktadır. Bu ülkede ayrıca 3065 kaza sigortası müfettişi de bulunmaktadır.
60 milyondan fazla nüfusa sahip İngiltere’de toplam müfettiş sayısı 1558’dir. Bunun yanında
1479 uzman görev yapmaktadır. Diğer çalışanlarla birlikte iş denetim teşkilatı toplam 3811
kişiden oluşmaktadır. Bu iki, ülke ile ülkemiz arasında iş güvenliği kültürü, işgücü profili, sosyal
yapı gibi nedenlerden kaynaklanan farklılıklar mevcuttur. Yine de bu ülkelerin İSG
yapılanmasının Avrupa Birliği iş sağlığı ve güvenliği normlarının oluşturulmasında referans
oluşturduğunu da ifade etmek gerekir.
Ülkemizde işyerlerinin denetimi, AÇSH Bakanlığı iş teftiş kurulu başkanlığına bağlı müfettişler
tarafından yapılmakta ve her hangi bir uzman grubundan da yardım alınmamaktadır. Sadece
1175 iş müfettişi bulunmaktadır.
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Bu durumda, hem iş müfettişlerinin sayısının yetersiz oluşu hem de İSG profesyonellerinin
bağımsız çalışmasının mümkün olamaması nedeniyle, hem devlet iş hayatını yeterince
denetleyememekte ve hem de İSG profesyonellerinin bağımsız çalışamaması nedeniyle
çalışma hayatı iyileştirilememekte ; iş kazası ve meslek hastalıklarında en ufak bir azalma
görülmediği gibi aksine artış gözlenmektedir.
Uygulamada mevcut iş güvenliği uzmanları ve İşyeri hekimleri, işverenle yaptıkları
sözleşmeden dolayı serbest piyasa koşullarında parasal bir bağımlılık ilişkisi içine girmek
zorunda kalmışlardır.
Bu bağımlılık ise iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri Hekimlerinin görevlerini yaparken
tarafsızlıkları ya da bağımsızlıklarını zedelenmektedir.
Bu gün ülkemizde 100 bin in üstünde İGU, 30 binin üstünde İYH bulunmaktadır. Bu OSGB
sayısını ihtiyacın üzerine çıkarmaktadır. Dolayısiyle işletmelerin İGU bulması veya OSGB ye
ulaşması çok kolay olmaktadır. Tercihler daha ziyade eş, dost, akraba çevrelerinden
yapıldığından, (kurumsallaşmış büyük şirketler hariç) mesleki etik değerler göz ardı edilmekte,
iç denetimler etkisizleşmekte, hayati önem taşıyan eksiklikler işverenlerin baskı ve
yönlendirmeleri ile önemsizleştirilmektedir. Bu durum, İSG profesyonellerinin mesleklerini
itibarsızlaştırdığı gibi, ölümlü iş kazaları sonucu İGU’ların tutuklanmaları ve kamuoyunun
gazını almak için günah keçisi haline gelmeleri sonucunu doğurmaktadır.
Bu nedenle, (Ara dönem olarak, konuya gerçekçi ve kökten bir çözüm gelinceye kadar)
işyerlerinin yaptıkları işlere göre uzman ve hekimlerden oluşacak bir veri tabanı oluşturularak
o ilde bulunan OSGB’lere işyerleri adil bir şekilde paylaştırılmalıdır. Bunun için de illere göre
fiyat listeleri oluşturulmalıdır. Ancak bu şekilde OSGB’lerin daha radikal çalışmaları
sağlanabilir.
Sosyal ve mali hakları işverenin iki dudağı arasında olan bu kişiler, gerekli önlemlerin maliyeti
yüksek

olduğu

dolayısıyla

işverene

kabul

ettiremeyeceği

için

önlemleri

almakta

zorlanmaktadırlar. Bu durumda, İSG profesyonellerinin de bağımsız çalışmasının mümkün
olamaması nedeniyle mevcut durumun iyileştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, sahada zaman
zaman görülen İGU’larla İş Müfettişleri arasındaki olumsuz davranışlar hem İGU’ları işverenler
karşısında zor duruma sokmakta; hem de mesleğin itibarını zedeleyecek bir duruma neden
olmaktadır. Şöyle ki; kısa bir eğitim (kurs) süreci sonunda yapılan sınavla İGU titri alan İSG
profesyonelleri İş Müfettişlerince önemsenmemekte ve muhatap alınmamaktadır. İSG
profesyonellerince hiç hoş karşılanmayan bu tutum, aynı hedefte başarıya kilitlenmesi gereken
paydaşlar arasında hem ikilik hem de kırgınlık yaratmaktadır.
Bu itibarla, İSG Profesyonellerini bu hoş olmayan konumdan kurtarmak ve itibarlarını sağlayıp
direktifleri dinlenebilir konuma getirmek için kendilerine de yasa ile devlet adına denetim yetkisi
verilmesi ve ücretlerinin özerk ve kurumsal yapıdan oluşan bir fondan almaları yoluna
gidilmelidir.
Bunun için;
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a) Bilindiği üzere, 28.01.1946 tarihli 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası ile
Bakanlığın görevleri arasında çalışanların sağlığı ile güvenliğinin korunması da yer
almıştır. Adı geçen Bakanlığın bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü oluşturularak
İSG’ye yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi amaçlanmıştır. ILO 81 sayılı
Sözleşmenin 9. maddesinin onanmasına dair 13.12.1950 tarihli ve 5690 sayılı Kanun
yürürlüğe girmesiyle işyerlerinde İSG açısından denetim yapmak, çalışma hayatını
düzenlemek ve gerekli uyarılarda bulunmak üzere hekim, kimyager ve mühendis gibi
teknik elemanların görevlendirilmesi ve bunların parasal haklarının SSK tarafından
sağlanmasına dair 1963 tarihli 174 sayılı Kanunla23 geçmişte “İş Güvenliği Müfettişleri”
kadrosu ihdas edildiği gibi çıkarılacak ayrı bir yasa ile İSG Profesyonellerinin işverene
olan parasal bağımlılığını ortadan kaldıracak ve görevlerini mesleklerinin gerektirdiği
etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmesini temin edecek tamamen özerk
“İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Fonu Kurumu” kurulmalı ve ücretlerinin bu Kurum’dan
almaları sağlanmalıdır.
b) Adı geçen Kurumun Genel Kurulu işçi, işveren ve İSG ile ilgili sivil toplum
kuruluşlarından oluşmalı Yönetim Kurulu seçildikten sonra Kurumun Genel Müdürü,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 3 aday isim arasından Genel kurul’un onayı ile
atanmalıdır. Bu Kurumun; hazineden tahsis edilen fon ile birlikte Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolu fonu ve idari ceza
paralarından oluşan bağımsız bütçesi olmalıdır.
c) 6331 sayılı Kanunun 6/1.a maddesi değiştirilerek mevcut OSGB’lerin kaldırılması,
işyerlerinde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik
çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirecek İSG
Profesyonellerinin işverence İşyeri İş sağlığı ve güvenliği Fonu Kurumu’ndan talebi
sağlanmalıdır.
d)

6331 sayılı Kanunun 8 maddenin 2. fıkrası değiştirilerek, işyerinde bildirilen eksiklik ve

aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve
benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların
bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde, bu durum
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca işin durdurulması konusunda yetki verilmelidir.
Ayrıca, sözü edilen 2. fıkradaki “işveren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde, bu
durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine bildirim”
zorunluluğu kaldırılmalıdır.

23
“İşçi Sigortaları Kurumu’nun yıllık kadroları toplamının % 1’ ini aşmamak üzere bir kısım, işçi sağlığı ve iş güvenliği
konularında yapılacak inceleme, araştırma, teftiş ve kontrollerde kullanılacak personele tahsis olunur. Bu
kadrolarda çalışacakların adedi, unvanı ücret ve yevmiyeleri Çalışma Bakanlığının göstereceği ihtiyaca göre işçi
Sigortaları Kurumunca tespit edilerek yıllık kadrolarında belirtilir. Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinleri Çalışma
Bakanlığı tarafından yapılır ve çalışmaları işçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve denetlenir. Bu kadrolarda
çalışacak olanlar iş müfettişlerinin görev ve yetkilerine sahiptir.”
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İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Fonu Kurumu ile, hem İSG Profesyonellerinin işyerlerinde
önerdiği önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili işverenlerin bütçelerini aşan ihtiyaçlar için parasal
harcamayı işverence hazırlanan fizibilite raporuna göre kredi olarak sağlayacak hem de İSG
Profesyonellerinin ücretleri ve diğer parasal hakları karşılanmış olacaktır.
Bu fonun esas görevi, İSG Profesyonellerinin işyerlerinde önerdiği önlemlerin yerine getirilmesi
ile ilgili harcanması gerekli miktarı işverene düşük faizli ve uzun vadeli kredi açarak ödeyen bir
kamu kuruluşu olmasıdır
Böylece, bu fon işverenlerin İş Güvenliği Uzmanının veya İşyeri Hekiminin önerdiği önlemleri
yerine getirmede güçlük çektiği parasal harcamayı sağladığı gibi, İSG Profesyonellerinin
işverene olan parasal bağımlılığı da ortadan kaldırılmış ve görevlerini mesleğin gerektirdiği etik
ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmüş olacaktır.
YASA İLE KENDİLERİNE DENETİM YETKİSİ VERİLEN İSG PROFESYONELLERİNİN
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ORGANİZASYON NASIL OLMALI?
Yukarıda açıklanmaya çalışılan yasal değişiklikler ile AÇSH Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığına bağlı 5 Grup Başkanlıklarında çalışan iş müfettişlerinin yönetiminde ve
denetiminde; İşgüvenliği uzmanı ile İşyeri Hekimleri ve diğer sağlık personelinden oluşan İSG
Profesyonelleri tarafından

işyerlerinin denetiminin sağlanacağı düşünülmektedir. (Bkz:

Şema.1)

AÇSH BAKANLIĞI
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ankara, Adana, Bursa, İstanbul, İzmir,
GRUP BAŞKANLIKLARI
İŞYERİ İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
FONU
KURUMU

İŞGÜVENLİĞİ
UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
Şema.1

Bu taktirde İSG profesyonellerinin mesleki bağımsızlığı, ücretlerini ve diğer parasal haklarını
hizmet verdiği firmadan almalarının önüne geçilmiş olacaktır. Zira, denetim sistemi mesleki
bağımsızlıkla çözümlenir.
Bu sağlandığında bu kişilere kamu görevlisi statüsü kazandırılıp ücret ve sosyal haklarını
devlet tarafından karşılaması sağlanmış olacaktır.
Bunların yanında;
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SGK bölge serverları ve İSGKATİP, özel bir protokolle İSG Profesyonellerine açılıp bu
programların etkin şekilde kullanması zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
İSG Profesyonellerinin Risk Değerlendirme Raporları, Acil Durum Planları, Eğitimleri, Tespit
ve Önerileri, Patlamadan Korunma Dokümanları vb. görevleri İSGKATİP te oluşturulan
programa işlenmeli ve böylece yapılan tüm çalışmalar Devlet tarafından (İş Müfettişleri) bu
veri tabanından yararlanarak bulundukları belli bir merciden incelenmesi ve denetlenmesi
sağlanmalıdır.
İSG Profesyonelleri, Web sitesi üzerinden raporlarını yayınlaması, animasyonlu videolarla
medya aracılığıyla kamuoyu bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
İSG Profesyonelleri, SGK veri tabanında kayıtlı olan iş kazası raporlarına erişerek Kaza Kök
Analizlerini daha sağlıklı ve çabuk yapması sağlanmalıdır.
Böylece, yaşanan bir kazanın başka bir ilde/işyerinde tekrarlanması engellenmesi sağlanmış
olacaktır.
Sonuç olarak,
Mevcut iş müfettişi sayısı göz önüne alındığında 2.500 adet OSGB ile ve açıklanan modelle
daha kolay ve daha etkin bir şekilde denetlenmiş olacaktır.
Öte yandan, AÇSH Bakanlığı, Aile ve Çalışma hayatına ilişkin bakanlıklar olarak ayrı ayrı
yeniden yapılandırılmalıdır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu makalede İSG Profesyonellerinin ücretlerini denetledikleri kuruluştan almalarının yarattığı
sorunlar anlatılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak işsizlik kaygısı yaşadıkları için işverene
yapılması gereken iş güvenliği uygulamaları bakımından ödünler vererek ve baskı altında
çalışmak zorunda kalan İSG Profesyonelleri, kendilerini işlevsiz hissetmekte ve işlerini
yapmakta zorlanmaktadır. İSG Profesyonellerinin görevlerini yerine getirirken, bilgileri ve
vicdanları doğrultusunda, işçilerin sağlığının korunması ve güvenlikleri için kararlar almalarına
ve onlara önerilerde bulunabilmelerine olanak tanıyacak kadar bağımsız olabilmeleri bu ücret
ve istihdam ilişkisinin ortadan kalkmasıyla mümkün olacağı görünmekte ve çözüm önerileri
sunulmaktadır.
İş güvencesi olmayan İSG Profesyonellerinin yaptığı denetim İSG alanında etkin
olamamaktadır. Bu durumun İSG Profesyonellerinin mesleki algıları üzerinde olumsuz etkisi
olduğu bu makalede belirtilmeye çalışılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin
kamusal bir hizmet alanı olarak algılanması gerektiği kaçınılmaz görülmektedir. İSG
Profesyonellerinin ücretlerini denetledikleri kuruluşlardan alması nedeniyle, yaptıkları
denetimle işveren ile aralarında hiç bir istihdam ilişkisi bulunmayan devlet adına görevli
müfettişlerin yaptıkları denetim arasında bir etkililik farkı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Biz,
ilgili Bakanlık İş Müfettişlerinin yaptığı denetimle bir farkının olmadığına inanıyoruz.
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Sonuç olarak İSG profesyonelleri, uzmanlık bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki
anlamda bağımsız olarak çalışmalı ve işverenden talimat almamalıdır. Özellikle sağlık ve
güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında
kalmamalıdır. Bunun sağlanması için bu makaledeki çözüm önerilerindeki yasal değişikler
mutlaka uygulanmalıdır.
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İNŞAATLARDA ELEKTRİK KAYNAKLI İŞ
KAZALARININ EKONOMİK BOYUTU

Elektrik,

çağımızda

çok

amaçlı

kullanılan

bir

güç

kaynağıdır. Elektrik, günümüzde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, hayat kalitesini
iyileştiren en önemli faktördür. Dünya nüfusu sürekli artmakta ve 2014’te 7,3 milyar olan
nüfusun 2040’da 9,2 milyara yükselmesi beklenmektedir.[1] Bugün dünyayı elektriksiz olarak
hayal etmek çok zordur. Bununla birlikte elektrik, tehlikeli bir dosttur, kurallarına uyulmadığı
zaman haberleşmelerin ve

fabrikaların durduğu, seyahatlerin aksadığı bir yaşamı

kabullenmek demektir, bu nedenle çok ta tehlikeli bir araçtır. Buna rağmen, günlük yaşam için
elektrik vazgeçilmez bir enerji türüdür. Hemen hemen her türlü cihazın kullanımı için mutlaka
elektrik enerjisi gereklidir.
Günümüzde artık, elektrik enerjisi olmayan bir teknoloji kalmamıştır. Bu bakımdan elektrik, en
önemli enerji kaynaklarımızdan biri olarak endüstride bizleri yakından ilgilendiren konuların
başında gelmektedir. Elektrik yaptığı bütün iyi şeylere karşın tehlikeli de olabilmekte, hatta
insanların ölümüne neden olabilmektedir.
Günümüzde kalkınmışlık düzeyi ve teknolojik gelişim, elektrikle çalışan cihazlar ve harcanan
elektrik enerjisi ile doğru orantılı olarak kabul edilmektedir. Elektrik enerjisi insanlık için ne
kadar vazgeçilemez ise de gerekli önlemler alınmadığı sürece sonu ölümlere varan kazalara
neden olmaktadır. Bu kadar tehlikeli olmasına rağmen onsuz bir yaşam da düşünülemez.
İnşaatlarda meydana gelen elektrik kaynaklı iş kazalarını düşündüğünüzde, akla gelenler
arasında elektrikli iş makineleri kazaları, elektrikli alet yaralanmaları veya düşmeler olabilir.
Bununla birlikte, en yaygın inşaat kazalarından biri de elektrik akımının çarpması dır. ABD'de
elektrik akımının çarpması, inşaat işçileri arasında en yaygın dördüncü ölüm nedenidir. Elektrik
çarpması, sıklıkla kritik yaralanmalara ve hatta ölüme yol açar. Her yıl, elektrik kaynaklı kazalar
sonucu binlerce kişinin yaralandığı, hatta hayatını kaybettiği bilinmektedir. [2]
OSHA tarafından “Fatal Four” olarak adlandırılan inşaat endüstrisindeki işyeri ölümlerinin önde
gelen nedenleri arasında dört tür iş kazası yer almaktadır;
a)

İnsan düşmeleri: İşyerindeki tüm ölümlerin kabaca %36,5'i çalışanların

düşmesinden kaynaklandı. Bu merdivenler, çatılar, iskele, büyük gökdelen inşaat
alanları vb.
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b)

Malzeme düşmeleri: Ölümlerin tahmini %10,1'i sallanma, düşme veya yanlış

yerleştirilmiş nesnelerin düşmesi nedeniyle meydana gelmiştir.
c)

Elektrik çarpması: Çalışanların yaklaşık %8,6'sı elektrik akımının çarpması

nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İşçiler, şantiyede maruz kaldığı hasarlı kablolar,
ıslak koşullar vb. açık alanlarda elektrik akımına çarpılması riskiyle karşı karşıyadır.
d)

İki nesne arasında sıkışma: Çalışanların ya kendileri veya uzuvları makineler,

cihazlar veya aletler arasında sıkışmaları nedeniyle hayatlarını yitirmektedirler.
Ölümlerin oranı yaklaşık %2,5' tur.[3]
Sadece 2015 yılında ABD'de elektrik kaynaklı 81 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Aynı yıl içinde
elektrik işleri ile uğraşan işçiler elektrik nedeniyle en çok ölüme neden olurken, inşaat işçileri
de dahil olmak üzere şantiyelerde kaba işlerde çalışan demirciler ve kalıpçılar da elektrik
akımının çarpmasından kaynaklanan ölümlere maruz kalmışlardır. Ek olarak en önemlisi, tüm
elektrik çarpmalarının % 44’ü özellikle şantiyelerde gerçekleşmektedir.
Yine ABD’de 2008 ile 2010 yılları arasında, elektrik akımının çarpması

sonucu inşaat

ölümlerinin %9'unu oluşturmaktadır. Elektrik çarpması nedeniyle ölen bir inşaat işçisinin yaşam
boyu riski, 1000 işçide 1 olarak tespit edilmiştir. Bu da çok yüksek kabul edilmektedir.
Keza, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde işyerinde oluşan elektrik nedenli iş kazaları,
300'den fazla ölüm ve yaklaşık 3.500 yaralanma ile sonuçlanmaktadır. Elektriğin neden olduğu
tehlikeler, işyerlerinde meydana gelen yaralanma ve ölümlerinin önde gelen nedenleri
olmamakla birlikte, işyerlerinde meydana gelen 13 elektrik kazasından 1'i ölümle
sonuçlanmakta ve işverene maliyeti de çok yüksek olmaktadır.
ABD İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'ne (OSHA) göre;
•

Elektrik kaynaklı yaralanmalar, ülkedeki tüm işyerinde ilgili ölüm nedenleri arasında 6.

sırada yer almaktadır.
•

Son 10 yılda, işyerlerinde oluşan elektriksel tehlikelerinden kaynaklanan 46.000 adet

hasarla sonuçlanan iş kazası bulunmaktadır.
•

Geçtiğimiz on yıl içinde ABD'de işle ilgili tüm ölüm nedenlerine aralarında ve elektrik

kaynaklı kazalarda her 30 dakikada bir işçi ağır yaralanmaktadır.
Hemen hemen her inşaat sahasında, çalışanlar tarafından kullanılan elektrikli birçok araç ve
gereç bulunmaktadır. Yüksek gerilim hatları, transformatörler ve dönüştürücüler ve elektrik
cihazları elektrik kaynaklı kazaların önde gelen nedensel alt gruptur.
Yüksek gerilim hattı altındaki bir vinç üzerinde çalışan operatör, elektrikli el aletleri kullanan
veya binaya kablo tesisatı döşeyen çalışan kendi güvenliğini almamışsa ve işverenler güvenli
çalışma sistemini sağlayamıyorsa, her an elektrik kaynaklı iş kazası gerçekleşebilir. 1971'den
beri İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA), işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve bu
konudaki sivil toplum kuruluşları ile güvenli ve işlevsel işyerleri oluşturma amacı ile olarak
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ortaklık kurmuştur. Yıllar içinde işyerindeki yaralanma ve ölüm oranları muazzam bir şekilde
azalmıştır. Bununla birlikte, her gün birçok işyeri yaralanması ve ölümü meydana gelir. Aslında
OSHA, ülke genelinde her gün ortalama 12'den fazla işçi ölümüne maruz kaldığını
bildirmektedir.
OSHA'nın istatistiklerine göre, 2014 yılında işyerlerinde elektrik nedenli iş kazalarında 4.821
çalışan hayatını kaybetti. Ne yazık ki, bu ölümlerin büyük bir yüzdesi inşaat sektöründeki işçileri
kapsamaktadır.
Ülkemizde ise, 2016 yılında Olayı normal seyrinden saptıran ve kazaya sebebiyet veren olay
olarak “Elektrik sorunları, patlama ve yangın” faaliyet grubunda elektrik ile ilgili 3.330 iş kazası
olmuş, bunlardan 58’i ölümle sonuçlanmıştır.

Bu kazaların 2.873’ü elektrik sektöründe

yaşanmıştır. Yine bu kazalarda 22 çalışan ölmüştür. [4]
Her yıl yüzlerce insanın canına ve büyük maddi kayıplara neden olan iş kazaları ülkemizde
büyük bir sorun yaşanmaktadır. Sorunun kaynağı ise bilinçsizlik ve eğitimsizlik olduğu
bilinmektedir.
Elektrik kaynaklı kazaların büyük bir kısmı elektrik dağıtım şirketlerinde gerçekleşmektedir.
2015 yılında elektrik dağıtım şirketlerinde 1.815 adet iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası
meydana gelmiş, bu kazalarda 18.054 iş günü kaybedilmiştir. Aynı yıl içinde 30 kişi elektrik iş
kazası sonucu hayatını yitirmiştir. Ülkemizde kauçuk ve plastik imalatı (22) sektöründe
kullanılan başta kauçuk hamur makineleri, presler, karıştırma silindirleri ve kaldırma araçları
gibi iş ekipmanlarında yeterli iş güvenliği önlemleri alınmaması ve iş güvenliği eğitimlerinin
yetersiz olması gibi çeşitli nedenlerle çok sayıda yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü iş kazaları
meydana gelmektedir. [5]
Ülkemiz elektrik dağıtım sektöründe elektrik kaynaklı tehlikelerin başında, elektrik akımına
maruz kalma, yüksekten düşme, yeraltı kablo çalışmalarında göçük olması, yangın ve ark
patlamaları gelmektedir. Yine bu sektörde meydana gelen elektrik kaynaklı iş kazalarının
nedenleri Tablo.1’de gösterilmiştir. Bu Tabloya göre meydana gelen iş kazaları nedenlerinin
başında (%26) makine ve cihazlarda elektrik kaçakları nedeniyle oluşan kazalar gelmektedir.
Oysa, aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi kaçak akım röleleri takılıp kontrolleri yapılmış
olsaydı izolasyon (%23), cihaz elektrik kaçağı (%26) önlenmiş olacak ve %49 ölüm olayları da
azalacaktı ve insan ölümlerinde büyük azalmalar olacaktı. Ayrıca devreye seri ark röleleri ve
yangın kaçak akım röleleri konulsa idi (%7,6 + %5,9) ve röleleri çalışır durumda olsaydı
yangınlar önlenecekti.
Buna ilaveten, enerji iletim hatları enerjisi kestirilmeden çalışma yapılması ya da sadece enerji
hattına yaklaşma kontrollerini yapacak birisi bulundurulmaması (%20 +%12 +%5,5) sonucu
(%37,5) oranında kazaların önüne geçilmiş olacaktı.
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Tablo.1: Elektrik Kaynaklı Kazaların Dağılımı
Elektrik İş Kazalarının nedenleri

Oranı

İzolasyon Hatalarından Oluşan Kazalar

23%

Makine ve Cihazlarda Elektrik Kaçakları Nedeniyle Oluşan Kazalar

26%

Enerji İletişim Hatlarıyla Temas Yüzünden Oluşan Kazalar

20%

Elektrik Direkleri Üzerinde veya Yakınında oluşan kazalar

12%

Gerilim Yakınındaki İşlerde Oluşan Kazalar

5,5%

Patlama Sonucu Oluşan Kazalar

5,9%

Elektrik Kısa Devreleri Sonucu Çıkan Yangınlar

7,6%

Kaynak:https://www.elektrikport.com/universite/ulkemizdeki-elektrik-kazalari-veistatistikler/8522#ad-image-0

OSHA, tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını düzenlemeye çalışsa da iş
kazaları ve güvenlik sorunları, özellikle inşaat sektöründe sürekli bir endişe kaynağı olmaya
devam etmektedir. Gerçek şu ki, ölümcül yaralanma ile sonuçlanan ve yukarıda sözü edilen
“Fatal Four/Dört” neden tamamen ortadan kalkarsa, her yıl yaklaşık 545 ABD işçisinin
hayatlarının kurtarılacağı OSHA tarafından dillendirilmektedir. Bu nedenle, çalışanların
çevrelerindeki elektrik tehlikelerinden haberdar olmaları ve her zaman uygun önlemleri
almaları önemli görülmektedir. Keza, çalışanların işyerlerinde sağlıksız veya tehlikeli bir şey
olduğundan şüphe duymaları halinde işverenleri bilgilendirmesi de önemlidir.
Elektrik çarpmaları, yaralanmaya neden olan alet veya makinenin mukavemetine bağlı olarak
çok çeşitli yaralanmalara neden olabilir. OSHA, aşağıda listelenen elektrik akımına
kapılmalardan kaynaklanan dört tip elektrik yaralanması olduğunu bildirmektedir:
●

Yanıklar (şiddetli kabarmaya neden olabilir)

●

Elektrik şoku ya da çarpması

●

Şokların neden olduğu düşmeler

●

Sonucu ölümcül olan elektrik akımının çarpması

Ayrıca, elektrik akımının çarpması, kişinin cildinin yanı sıra iç organlarda da yaralanmalara
neden olabilir. En şiddetli durumlarda, uygun tıbbi bakım hemen yapılmazsa, elektrik akımının
çarpması ölümle sonuçlanabilir.
Elektrik akımının çarpması, çalışanların elektrik kaynaklı tehlikelerden etkilenebileceği tek
yaralanma türü değildir. Elektrik çarpması sonucu yaralanmalar arasında yanıklar, işitme
kaybı, laserasyonlar (travmatik yaralanmalar) ve diğer sağlık sorunları da sayılabilir. Özellikle
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tehlikeli bir olay ark patlaması (Arc Flash)24 denen olaydır. Ark parlaması ya da patlaması,
yeterli elektrik enerjisiyle beslenen bir elektrik arkı üretmesi sonucu ışık ve ısı oluşturduğundan
ciddi hasara, zarara, yangına veya çalışanların yaralanmasına neden olur. Elektrik arkları,
elektrik potansiyel farkı olan iki nokta arasındaki hava direncinin (30kV/cm) mesafenin mm.
mertebesine düştüğünde maddenin dördüncü hali olan bir plazma (elektron akışı) meydana
gelir. Bu meydana gelen ark sıcaklığı ile aradaki havanın direncini düşürerek daha fazla
elektron geçmesine neden olur, bu da arkın çok kısa zamanda (mikro saniye) tahribat yapacak
kadar büyümesine neden olur. Bu tahribatın azaltılması için uygun değerde termik manyetik
sigortalar kullanılmalıdır.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre:
●

Elektrik akımının çarpması olayı (yanıklara neden olduğundan), elektrikle ilgili

istatistiklerinde veri olarak sayılmamaktadır.

Bu da elektrik kaynaklı kaza oranını

düşürdüğü için gerçek oranların daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
●

Ark flash alevleri nedeniyle her yıl 2.000 işçi özel yanık travma merkezlerinde

tedavi edilmektedir.
●

Ark flash yaralanmaları, 2014 yılında kaydedilen tüm elektrik yaralanmalarının

%77'sini oluşturmaktadır;
●

“Nitelikli çalışanlar”ın yani eğitimli uzmanların bile elektrikle ilgili olaylarda ve

ölümlerin yaklaşık %80'inin, zarar gördüğünü gösteren ark parlaması/patlaması neden
olarak gösterilmektedir.
Diğer bir husus ta ark flaş eğitimi ve uygun koruyucu ekipmanların kullanılması dır. Bunlar
çalışanların ark flaş yaralanmalarından korunmasında çok önemlidir. Bu itibarla, verilecek
eğitim, KKD'nin kullanımı ve bakımı ile birlikte iş güvenliği kurallarının en iyi şekilde
öğretilmesini kapsamalıdır. “Arc Flash” korumasının önemli bir kuralı da, hesaplanan gelen
enerjiye eşit veya daha büyük bir ark derecesine sahip olan KKD'yi kullanılmasıdır.[6]
Elektrik akımından çarpılan kişiler için kazadan sonra ortaya çıkabilecek çeşitli semptomlar
vardır. Bu kişiler, aşağıdaki semptomları yaşayabilir:
•

Kas spazmı

•

Küçük veya ciddi elektrik yanıkları

•

Termal yanıklar

•

Solunum zorlukları

•

Bazı durumlarda kalp durması, tutarsız kalp atışı

•

Kas spazmı yoğunluğuna bağlı kemik kırıkları ve kırıklar

•

Sinir sisteminde oluşan zararlar

24

Ark Flaş, bir elektrik sisteminde düşük alternatif akım direnci bağlantısından veya farklı voltaj fazından kaynaklanan bir elektrik
patlaması/parlamasıdır. Yüksek sıcaklıklar çevredeki havanın hızlı bir biçimde ısıtılmasına ve aşırı basınçlara neden olur, bu da
ark patlamasına/parlamasına neden olur.
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Elektriksel Kazaların Ekonomik Boyutu
Elektriksel kazalar, her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesinin yanında firmaları ilgilendiren
bir diğer konuda yaşanan finansal kayıplarıdır. İşyerlerinde meydana gelen iş kazalarının hangi
nedenle olursa olsun günümüzde hala sosyal ve ekonomik açıdan ağır bir yüktür. İşyerinde iş
sağlığı ve güvenliği standartlarını iyileştirme çabaları sadece işverenlere değil, aynı zamanda
çalışanlara ve topluma da büyük potansiyel kazanımlar sunmaktadır. Bununla birlikte, maliyet
bilgilerinin proaktif iş sağlığı ve güvenliği yönetimi girişimlerini kolaylaştırabilse bile, firmalar
genellikle kaza maliyetlerinin hesaplanması ile ilgilenmemektedir. Oysa yapılan bazı
araştırmalarda, bir kazanın maliyet analizi firma tarafından önemli bir taahhüt gerektirdiğini,
kaza maliyet analizinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini ve kazaların ekonomik
boyutunun önemli olduğunu desteklemesini sağladığını göstermektedir.[7]
Öte yandan, firmaların kısaca işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi; ahlaki ve
yasal yükümlülüğü iş hayatının kaçınılmaz zorunluluğudur. Ahlaki yükümlülükler, çalışanların
hayatlarının ve sağlığının korunmasını içerir. Yasal yükümlülüğü ise, çalışanların güvenliğini
koruyan yasaların önleyici, cezai ve telafi edici etkileriyle ilgilidir. Proaktif bir iş sağlığı ve
güvenliği yönetimi, çalışanların işleyişini artırmanın yanı sıra iç koşulları ve dış itibarı da artırır.
Aynı zamanda çalışanın yaralanmasına ilişkin kaza masraflarını da azaltır.[8] Literatür ayrıca,
kaza maliyet analizinin amacının, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin etkinliğini arttırmak için
proaktif faaliyetlere yatırım yapılmasının önemine değin ekonomik bir dil kullanan firmaları
eğitmek olduğunu vurgulamaktadır[9].
Kaza maliyetleri ile ilgili başka bakışla; EÜAŞ verilerine göre 2011 yılı elektrik kaynaklı iş
kazalarının maliyeti şöyle hesaplanmıştır.
2011 yılı iş günü kaybı: 15.721 gün
Ortalama Yevmiye: 118,97 TL
Hasarlı Teçhizat, Ödenen Tazminatlar: 38.781 TL
Görülen Maliyet = (15.721*118,97) + 38.718 = 1.909.108 TL
Görülmeyen Maliyet = 1.909.108*4 = 7.636.433 TL
2011 yılı Toplam İş Kazası Maliyeti = 9.545.542 TL
Kalkınmakta olan ülkemiz için bu büyük bir kayıp. Bazı uzmanlar, sadece elektrik tesislerindeki
kazalar ve buna bağlı kaza maliyetleri yarıya inerse, her yıl 24 derslikli 2 modern ilköğretim
okulu yapılabileceği belirtilmektedirler.[10]
İşverenler tarafından karşılanan elektrik ve ark flaş yaralanmalarının toplam maliyeti oldukça
yüksektir. Hasarlı elektrikli cihazlarla çalışanlar için ekipman hasarı, dava masrafları ve tıbbi
masrafları içerir. İstatistiklere göre;
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●

Elektrik çarpmalarının ve ark flaş yaralanmalarının parasal maliyetleri, sigorta işlerinin
uzun sürmesi ve hasarlı ekipmanların değiştirilmesi dahil olmak üzere yılda 1 milyon
doları aşmaktadır.

●

Elektrik yaralanmaları ve ark yaralanmaları nedeniyle ciddi yanıklara yol açan işçilerin
maliyeti, yaralanan kişi başına 4 milyon doları geçmektedir.

●

İşverenler, 30 milyon dolardan fazla dava masraflarına, para cezalarına, yaralanan
çalışanlar için tıbbi masraflara, iş kaybına ve hasarlanan tesislere ödeme yapmak
zorunda kalınmaktadır.

●

Elektrik çarpması için ne kadar tazminat alınacağı, yaralanmanın ağırlığına ve etkilerine
büyük ölçüde bağlıdır. Kaza sonucu oluşan yaralanmalar, Yargı tarafından belirlenen
kurallar kapsamındadır ve tazminat, bu kuralların ayrıntılarını içerir. Alınacak tazminat,
elektrik şokunun şiddetiyle ve kurtarma süresinin tahminiyle birleştirilir.

●

Kazanın şiddeti/ağırlığı ne kadar büyük olursa, yaralanma için ödenecek tazminat o
kadar yüksek olacaktır. Aynı şey, elektrik akımının çarpmasıyla ölüm nedeniyle sevilen
birini kaybeden aile üyeleri için de geçerli olmaktadır.

İngiltere’de elektrik akımının çarpması için ortalama tazminat miktarları aşağıda listelenmiştir.
Hasar

şiddet

Yaralanma Açıklaması

Tazminat

Ayak yaralanması

Az

İş günü kayıplı tedavi

5,300 Sterlin - 11,050
Sterlin

Ayak yaralanması

Orta

İş günü kayıplı tedavi

18,500 Sterlin - 52,900
Sterlin

Ayak yaralanması

Yüksek

Bir veya iki bacak uzuv kaybı
(amputasyon)*

64.000 Sterlin - 152.750
Sterlin

Kas spazmı nedeniyle bacakta kemik
kırılması veya kırılması

1,800 Sterlin - 17,900
Sterlin

Bir veya iki bacakta fonksiyon kaybı

21.750 Sterlin - 104,100
Sterlin

Bir veya iki bacak amputasyonu*

75.100 Sterlin - 215.000
Sterlin

Orta

Parmaklarda ağrı veya kısa süreli ağrı
şiddetine bağlı amputasyon*

375 Sterlin - 69,330
Sterlin

El yaralanması

küçük

Bir veya iki eldeki kemik kırığı, doku
hasarı veya kısa süreli fonksiyon kaybı

700 Sterlin - 22,300
Sterlin

El yaralanması

Orta

Ellerin biri veya her ikisinin de azaltılmış
işlevi

22.500 Sterlin - 47.750
Sterlin

El yaralanması

Yüksek

Elde amputasyon* veya tam fonksiyon
kaybı

46,300 Sterlin - 151,250
Sterlin

Kolda kısa süreli hareket kısıtlaması veya
hafif ağrı

4,500 Sterlin - 30,250
Sterlin

Bir veya iki kolun işlev kaybı.Uzun süreli
ağrı bir sonuç olabilir

30,100 Sterlin - 99,750
Sterlin

Bacak sakatlığı

Az

Bacak sakatlığı

Orta

Bacak sakatlığı

Yüksek

Parmak
yaralanması

Kol Yaralanması

Az

Kol Yaralanması

Orta
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Kol Yaralanması

Yüksek

Kol veya kollardaki fonksiyon kaybı

74,200 Sterlin - 227,250
Sterlin

Geri yaralanma

Az

Kas spazmının neden olduğu sırtın geçici
hasarı

350 TL - Sterlin 9,850
Sterlin

Geri yaralanma

Orta

Sırtta hasar, uzun süreli ağrı

Sterlin 7,750 - 30,750
Sterlin

Geri yaralanma

Yüksek

Kas spazmı sonucu motor fonksiyon
kaybı.

29,750 Sterlin - 123,300
Sterlin

İç organlar

Yüksek

Ömür boyu sakatlık, kalıcı ağrı

Sterlin, 200 - Sterlin
95.000

(*) iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesip atma
Kaynak: Electric Shock Injury Compensation Claim Specialists https://www.legalexpert.co.uk/how-to-claim/electric-shockaccident-claims/(Erişim Tarihi: 24.12.2018)

Bu makalede, çoklu olaylardan değil gerçekten yaşanmış tek iş kazası olayından hareket
edilerek önlenebilir bir kazanın hem kolayca ve ucuz bir maliyetle kaza olmadan işverenin nasıl
güvenli çalışılabileceği gösterilmeye ve iş sağlığı ve güvenliği maliyetinin nasıl yönetilmesi
gerektiği amaçlanmıştır.

İşverenlerin firma yönetim uygulamalarına katma değer
sağlayan bir yönetim sorunu olarak maliyet - fayda
hesaplamasını göz önüne alarak iş sağlığına ve güvenliğine
yatırım

yapmanın

iyi

bir

iş

anlayışı

oluşturduğunu

göstermek ve iş kazası maliyet hesaplamasına görünen
maliyetler amacıyla mesaj verilmeye çalışılmıştır. Örneğin,
çalıştığı benzin istasyonunda 22.11.2007 tarihinde demir
iskeleyi iteklediği sırada yüksek gerilim hattına temas etmesi
sonucunda C...Ö...'in vefat ettiği, eşi ve oğluna 50.000'er TL
manevi tazminat ile annesi ve babasına 30.000'ar TL manevi
tazminatın, ayrıca 50.000 TL destekten yoksun kalma olmak
üzere toplam 180.000 TL. nın tazminatının davalılardan tahsili
talep edilmiştir.Açılan dava dosya kapsamından, 22.11.2007
olay tarihinde davacıların murisi C... Ö...in ... petrol istasyonunda işçi olarak çalıştığı sırada
demir iskeleyi çekmek istediğinde yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucunda elektrik
akımına kapıldığı, hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, olayda davalı V...'ın %20,
Cuma'nın %10 ve dava dışı O...'in %70 kusurlu oldukları, davalı T...'in kusursuz olduğu,
destekten yoksun kaldıkları tazminat miktarı ile ilgili 3. rapora göre almaya hak kazandıkları
destekten yoksun kalma tazminat miktarının 145.821 TL olduğu, davacıların dava dışı B...
Tarım Ürünleri A.Ş 'den 05.09.2008 tarihinde faizi ile 93.313 TL destek tazminatı aldıkları
anlaşılmaktadır.
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Davada, kusursuz sorumluluk gereği maddi ve manevi tazminat talep edilmektedir.
Mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporlarına göre, maddi ve manevi tazminat yönünden
kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmemiştir. (Kaynak: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas
No:2016/5236 Karar No:2016/5751K. Tarihi:13.4.2016)
Oysa, bu kaza önlenebilir bir iş kazası idi. Zira, benzin istasyonu işvereni işyerinde bulunan
metal gövdeli seyyar iskelenin yüksekliğini, yukarıdan geçen hava hattı iletkenlerinin en büyük
salgı (sehim) durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklığını elektrik
kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal
emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan “Elektrik kuvvetli akım
tesisleri Yönetmeliği”nin25 Mad: 46-a 8 no.lu çizelgede belirtilen mesafeye göre yaptırmış
olsaydı ve elektrik kaynaklı tehlikelerle ilgili farkındalık yaratmak üzere çalışanları elektrik
tehlikelerine karşı yapılması gerekli uygulamalar hakkında müteveffa C...Ö... eğitilseydi ayrıca
bu kişiye uygun koruyucu ekipmanın sağlansaydı bu olay olmayacak dolayısıyla adı geçen kişi
çalışmasına devam edecekti. İşveren (mobil iskele + eğitim + yüksek gerilim eldiveni ve
ayakkabı bedeli) toplam 6.375,00 TL. para harcasaydı hem kazaya uğrayan işçi ölmeyecekti
hem de davalı işverenler tazminat olarak 239.134 TL ödemeyecekti. İş sağlığı ve güvenliği
maliyeti bu aşamada anlattığımız örnekteki gibi aslında ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Sonuç olarak, ölen işçinin davacı murisleri tarafından alınmış olunan 239.134 TL. tazminat iş
kazası sonucu ölen bu işçiyi geri getirmeyecektir. Ancak, işyerlerinde iş kazalarının olmaması,
dolayısıyla işçilerin ölmemesi veya sürekli iş göremez hale gelmemeleri için işverenlerin önlem
almada daha özen göstermeleri gerektiği açıktır. Çünkü önlemek hem daha kolay hem de
kazalardan kaynaklanan zararlardan çok daha ucuzdur. Buna ilaveten daha insancıldır.
İşverenlerin önlem almanın maliyetinin fazla olduğunu iddia edenleri çoğunluktadır. Bu nedenle
iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınmaktadırlar. Bazı iyi niyetli araştırmacılar sermayeyi
ikna etmek, sonuçta birkaç kişi dahi olsa insanların yaşamını kurtarmak açısından işin
ekonomik boyutunun gösterilmesi gerektiğini savunurlar. Olayın “önleme” boyutuyla ele
alınması demek, sadece işyeri bazında risklerin tespitini yapıp alınması gerekli önlemlerin
maliyetlerini ele almada başka bir bakış açısıdır. Bu bakış açısıyla ilgili gözden kaçırılmaması
gereken husus, iş sağlığı ve güvenliğinin proaktif yaklaşımla uygulanması ile işverene
sağlayacağı ekonomidir.
Elektrik yaralanmalarını önleme çalışmaları
İşyerlerindeki elektrik yaralanmalarının yüksek maliyeti ve işçiler için yarattığı tehlikeler göz
önüne alındığında, çözüm işyerinde elektrik kazalarını önlemede yatmaktadır. Bu itibarla,
elektrikle çalışılan işlerin yanı sıra elektrikli ekipman kullanan tüm çalışanların, elektriksel
25

30.11.2001 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’nin Mad: 46-a 8 no.lu
çizelge’ye göre, gerilim altındaki iletkenler için kabul edilen azami yaklaşma mesafesi aşağıda gösterilmiştir.
● Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (1 dahil) - 72,5 kV arası en küçük düşey uzaklıklar (m) 2 m.
● Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi 170 kV en küçük düşey uzaklıklar (m) 2,5 m.
● Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi 420 kV en küçük düşey uzaklıklar (m) 4,5 m.
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tehlikeler, elektrikli ekipmanın uygun şekilde taşınması ve koruyucu ekipmanların doğru
kullanımı açısından eğitilmesi zorunludur. Bunun içindir ki, elektrikle ilgili ölüm ve
yaralanmaların hemen hemen tamamı önlenebilir. O halde kazaları önlemek için, elektrik
kaynaklı tehlikelerle ilgili farkındalık yaratmak, çalışanları elektrik tehlikelerine karşı yapılması
gerekli

uygulamalar

hakkında

eğitmek

ve uygun

koruyucu

ekipmanın

sağlamak

gerekir. Böylelikle, bu konudaki iş kazaların sayısının azaltılmasına yardımcı olabileceği gibi
işverenlerin de yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır.[11] Esasen, bu eğitimler yasal
zorunluluktur. (6331 sayılı İSG Kanunu, mad: 17) Bu eğitimler, periyodik olarak düzenli
yapılmalıdır. Elektrikli sistemler, düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bu
bakımdan, Elektrikli ekipmanı kullanan herkese nelere özen göstermesi ve nelerden sakınması
gerektiği iyice öğretilmelidir. Yapılan araştırmalar, sahada sürekli görsel kontroller, arıza ya da
hasarların %95’ ini önleyebileceğini kanıtlamıştır.
Elektrikli cihazlarını, el aletlerini ve elektrik dağıtım panolarını güvenli kullanmak için önlem
almada “Kaçak Akım Koruma Rölesi”26 de önemli yer almaktadır. Bu röleler, elektrik panolarına
monte edildiğinde olası elektrik tehlikeleri önlenmiş olur. İnsanların ve cihazların doğrudan
veya dolaylı temasa, yalıtım hatalarına ve yangın riskine karşı korunması kaçak akım koruma
anahtarı (diğer bir ifade ile kaçak akım rölesi) gibi toprak kaçak akımı koruma cihazları ile
sağlanır. Bu cihazların kullanımı, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de zorunludur. Bu
cihazlar, titreşim ve mekanik hasara karşı korunmalı, kir ve nem içermemelidir. Eğer, tesisatta
topraklama yoksa bir kaçak akım durumunda cihazın gövdesinden akacak akım devreyi
tamamlayamadığı için cihaz gövdesi kaçak akımla enerjili olarak kalmış olacaktır. Biri
habersizce dokunduğunda, o kişinin gövdesi kaçak akımın toprağa ulaşması için bir yol görevi
göreceğinden çarpılma gerçekleşecektir. Bu durumda sistemde bir kaçak akım rölesi
mevcutsa, devre 30 mA' de açacağından çalışan insan zarar görmeyecektir. Bu itibarla, 30 mA
insan hayatını koruma içindir. Dolayısıyla şantiyelerde ıslak prizler ve doğrudan temas riski
olan seyyar dağıtım panoları, prizleri bu eşik değerindeki kaçak akım rölesine bağlanmalıdır.
Gruplar halinde Tüm priz devrelerinde Kaçak Akım Rölesi bulunmalıdır, yani priz hatları
muhakkak Kaçak Akım Üzerinden geçmelidir.
Yangın riski olan yerlerde, kaçak akım değeri 300 mA’i geçtiğinde kaçak elektrik arkımının
karesi ile orantılı olarak oluşturduğu ısıdan dolayı yangın tehlikesi oluşmaya başlar. Bu
nedenle, kaçak akım koruma rölesi, kaçak akımın 300 mA eşik değerinde ve üstündeki
değerlerde mal ve can güvenliği açısından devrenin enerjisini keserek, güvenli bir koruma
sağlar.

26

Kaçak Akım Koruma Rölesi (Anahtarı): Bu cihaz, dış görünüş olarak otomatik sigortaya benzese de çalışma prensibi tamamen
farklıdır. Gelen ve giden akımların birbirlerine eşit olmadığı durumlarda, devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır. Başka
bir anlatımla, insan vücudundan bir akım geçmesi halinde dönen akım, gelen akıma eşit olmadığından elektrik devresinin
kesilmesidir. Fazın, nötr harici başka bir hat üzerinden devreyi tamamlaması sonucu devreyi açar. TS EN 61008’e ve CE
direktiflerine uygun üretilmektedir. IEC 60479-1’e göre kaçak akımın 30 mA değeri, insan sağlığı açısından sınır değerdir. 30
mA’de (sınır değerinde) ve üstündeki değerlerde devrenin enerjisini ani olarak keserek güvenli bir koruma sağlar.
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Özetle, daha önce de değinildiği gibi elektrik kaynaklı iş kazaları, işyerindeki ölüm ve
yaralanmaların önde gelen nedenlerinden biri olmamasına rağmen, her 13 işyerinde bir elektrik
kazası ölümle sonuçlanmaktadır. Bu makalede, işle ilgili elektrik yaralanmaları ile ilgili bazı
önemli gerçekler tartışılmaktadır.
SONUÇ
Sadece ABD’de değil Federal Almanya’da da iş kazası sayıları dolayısıyla maliyetleri de
yüksektir. Örneğin, Almanya’da yılda 877,071 iş kazası medya gelmekte ve bu kazaların
735’i ölümcül yaralanma ile sonuçlanmaktadır. Bu kazalarda 456.832.599 iş günü kaybedilmiş
bunların sonucu 43.029.235.958 EURO’luk üretim kaybından kaynaklanan hasar meydana
gelmiştir. Bu durum, iş göremezlik ile sonuçlanan ve bu sadece Almanya'da Sağlık ve
güvenliğin her zamankinden daha önemli olduğunu gösteren korkutucu sayılardır. 27
Mart 2018’de yayınlanmış olan ISO 45001 standardı bu konuya değinmekte ve şirketlerin ve
çalışanların işyerindeki iş kazaları ve sağlık risklerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Yeni
uluslararası standart mevcut BS OHSAS 18001'in yerini alacaktır.
Böylelikle BS-OHSAS 18001, Mart 2018 tarihinden sonraki 3 yıl içinde ISO 45001'e dönüşüm
gerçekleşecek, geleneksel iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim sisteminin unsurlarını ilk
kez bir araya gelecektir. Bu durum, işverenler ve çalışanlar için birçok avantaj getirecektir.
Sonucunda ise daha az kaza, daha az hasta geçen gün ve daha az maliyet!
Firmalar zaten; ISO 45001'e geçiş için nasıl hazırlanabilir? İşçiler ve işverenler için ne gibi
değişiklikler bulunmaktadır? İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ISO 45001'e uygun
olarak uygulanmasının yararları nelerdir? vb. sorulara yanıt bulacaktır.
Özetle, elektrikle yapılan çalışmalarda en ufak bir önemsememezlik sonucunda ağır olarak
neticelenen kazalar meydana gelmektedir. Ayrıca, basın ve yayın kuruluşlarında sık sık,
elektrikten dolayı meydana gelen yangın haberlerine de rastlamaktayız. Tüm bunlara karşılık
önlem alınması gerektiği herkes tarafından bilinmesine rağmen çalışanlarımızın bu konuda
eğitimsiz olmaları elektrik kazaları olaylarını gündemde tutmaktadır. Bu kazaların sonucunda
ağır yaralanmalar, sakatlıklar ve hatta ölümlerle birlikte ağır maddi hasarlara da neden
olabilmektedir.
İşyerlerinde kullanılan elektrikli iş ekipmanları, özellikle elektrikli el aletleri ve taşınabilir
elektrikli iş ekipmanları, kaba kullanıma ve kötü koşullara maruz kalmaktadır. Kolaylıkla
hasarlanıp, tehlikeli olabilmektedir. Bu tür elektrikli el aletlerinin gövdeleri, hasarlanmaya çok
müsait olduğundan ve düzenli olarak kontrol edilmediğinden sık sık kazalara rastlanılmaktadır.
Bu nedenle, iş öncesi risk değerlendirmesi yapılarak olası riskler mümkün olduğu kadar,
ortadan kaldırılmadan bu tür elektrikli el aletleri ile çalışılmamalıdır. Bu taktirde, ancak elektrikli
bir kaza olayında yaralanma riskini büyük ölçüde azaltacak ve ölüm riskini de ortadan
27

https://www.bureauveritas.de/home/news/iso-45001-gesundheits-und-arbeitsschutz (Erişim: 29.11.2018)
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kaldırılmış olacaktır. Elektrik enerjisinin kullanımında potansiyel tehlike gösteren durumlar,
sigorta ve termik koruma cihazlarına usulüne uygun olmayan müdahale, gevşemiş bağlantılar
ve iyi izole edilmemiş elektrik tesisatı ve teçhizatından meydana gelmektedir. Bu gibi tehlikeler,
montaj esnasında, bakım onarım esnasında, testler esnasında ve kontroller sırasında
oluşmaktadır.
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İSTANBUL KANAL İNŞAATI
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE EN AZ ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA
SONUÇLANABİLİR
Özet
İnşaat işlerinde yapılan çalışmaların son derece tehlikeli olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu
tehlikeler sadece çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü etkilemekle kalmaz, aynı
zamanda projenin genel verimliliği üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Bu sorun, işverenler ve
çalışanlar ile beraber Devlet için de birincil öneme sahiptir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği,
proje yönetiminin kontrolünü gerektiren ekonomik ve insani bir kaygıdır.
Ülkemizde inşaat şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu ve iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasının eksik olduğu her yıl
yayınlanan SGK İstatistik Yıllıklarında da görülmektedir.
Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği genellikle inşaat proje sahalarında açık seçik ve iyi
tanımlanmış bir denetim otoritesi bulunmadığından, iş sağlığı ve güvenliği uygulama
mekanizması zayıftır.
Bu makalede amaç, Kanal İstanbul inşaatının entegre yönetim sistemi ile en az ölümlü iş
kazası ile sonuçlanabileceğini önceden belirlemektir. Bu nedenle, bu makalede ISO 9001,
OHSAS 18001 ve ISO 14000 belgesine sahip, ayrıca entegre yönetim sistemini kurmuş ve
kadrolarını oluşturmuş kurumsal inşaat firmaları ile anılan belgeleri bulunmayan ve entegre
yönetim sistemini de kurmamış ve kadrolarını oluşturmamış inşaat firmalar arasındaki farklar
incelenmiştir. Başka bir amaç ise, inşaat işyerlerindeki gerçek tehlike kaynağını bulmak için
temel neden analizine vurgu yapılarak sadece ölümcül kazaları değil, aynı zamanda ciddi
yaralanmaya yol açabilecek hafif yaralanmalı kazaları veya güvensiz eylem ve davranışları da
önlemek için proaktif risk önleme ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla gereken
önlemlerin alınmasını alışkanlık hale getirilmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kaza, iş sağlığı ve güvenliği, güvenlik piramidi, kaza kaybı, temel neden
analizi
JEL Kodu: J28

54

Abstract
It is known by everybody that work in construction works is extremely dangerous. These
hazards not only affect the physical, mental and social integrity of the employees, but also
have an impact on the overall efficiency of the project. This problem is of prime importance for
employers and employees, as well as for the State. Therefore, occupational health and safety
is an economic and humanitarian concern that requires control of project management.
It is also seen in the SSI Statistical Annuals published every year that occupational health and
safety measures are insufficient in construction sites in our country and that effective
implementation of occupational health and safety measures is lacking.
As a result, occupational health and safety enforcement mechanism is weak, as there is
generally no clear and well-defined supervisory authority at the construction project sites.
The aim of this article is to determine in advance that the construction of Kanal Istanbul can
result in the least fatal occupational accident with its integrated management system. For this
reason, in this article, the differences between corporate construction companies that have
ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14000 certificates, have also established an integrated
management system and have formed their staff, and construction companies that do not have
the aforementioned documents and have not established an integrated management system
and have not formed their staff are examined. Another goal is to emphasize the root cause
analysis to find the real source of danger in construction workplaces, and to prevent not only
fatal accidents but also minor injury accidents or unsafe actions and behaviors that could lead
to serious injury, through proactive risk prevention and continuous improvement of OHS
performance. It is to make it a habit to be taken.
Keywords: Accident, occupational health and safety, safety pyramid, accident loss, root cause
analysis
JEL Code: J28
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1. GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen konut yapımı, küresel mali kriz nedeniyle kredilerde
yaşanan ciddi daralma ile gerilemeye başlamıştır. Yaşanan tüm güçlüklere ve olumsuzluklara
rağmen bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar yavaş da olsa devam etmektedir. Bu
olumsuzluklarla beraber inşaat sektöründeki riskler, aynen sürmektedir. Çünkü, hızlı
sanayileşme ve makineleşmenin doğal sonucu olarak sektörün iç dinamiklerindeki gelişmelerle
birlikte yeni yeni riskler de beraberinde gelmektedir.
Bu gün bu risklerin kötü örneklerini inşaat şantiyelerinde görmekteyiz. Türkiye 'de en fazla iş
kazası yaşanan sektör 62.358 kazayla toplam iş kazalarının yüzde 17'sini oluşturan inşaat
sektörü, ikinci sırada 23.627 iş kazası ile toplam kazaların yüzde 6,5'unu oluşturan fabrikasyon
metal ürünleri imalatı sektörü ve üçüncü sırada 16.824 iş kazası ile toplam kazaların yüzde
4,6'sını oluşturan yiyecek ve içecek sektörü geliyor. Haftada 45 saat, yılda yaklaşık 50 hafta
çalışıldığı kabulüyle, inşaat sektöründe; her bir iş saatinde yaklaşık 27 işçi iş kazasına
uğramakta ve günde 1,7 işçi de hayatını kaybetmektedir.
Küçük veya büyük kazaların neden olduğu kayıpları ortadan kaldırmanın tek yolu, bu
istenmeyen olayların kökenine odaklanmak, bunu incelemek ve kaza sıklık hızını ve kaza
ağırlık hızını en aza indirecek önlemlerin önceden uygulanmasını sağlamaktır.
28 ülkeden oluşan Avrupa Birliğinde, her iki dakikada bir AB vatandaşı bir iş kazasında
yaralanma sonucu ölmektedir. Buna ek olarak, ölümcül kaza ile ilgili her yaralanma için
yaklaşık 23 yaralanmalı iş kazası, hastanede tedaviyi müteakip iş başı verilmekte ve sadece
ayaktan tedavi edilen 140 yaralanma ile ilgili Acil Servis’e başvuru yapılmaktadır. Bu durum 28
ülkeden oluşan AB genelinde, her yıl 232.000 çalışanın öldüğü, 5,3 milyon çalışanı daha ileri
tedavi için hastanede tedavi edildiği, yaklaşık 32,5 milyon kişinin de ayakta tedavi için acil
servislere baş vurduğu anlamına gelmektedir. Toplamda bu durum, AB'de her yıl yaklaşık 38
milyon yaralanmaya denk gelmekte; bunların %0,6'sı ölüme, %14,1'i hastaneye başvurmakta
ve % 85,9'u acil serviste ayakta tedavi hizmetine yol açmaktadır (Şekil.1). Acil servislere baş
vurmayanların veya hastane dışında tedavi edilen (örneğin doktor muayenehanelerinde)
yaralanma vakalarının sayısı bilinmemektedir [8].
Ülkemizde ise SGK’nın 2017 yılı İstatistik Yıllığına göre [9]; günde 5 kişi ölmekte, 4 günde bir
kişi ömür boyu sakat kalmakta, her gün 515 işçi kaza sonucu yaralanma sonucu hastanede
tedavi görmekte, günde 570 işçi ayaktan tedavi için acil servislere baş vurmaktadır (Şekil.2).
Ülkemizde kaza sonucu iş günü kayıplı yaralanmalar daha fazla olduğu görülmektedir.

57

1
Ölüm % 0.6

23
Hastanede tedavi % 14.1

140
Acil serviste tedavi (sadece ayakta
bakım) % 85.9

Şekil. 1 Avrupa Birliği’nde

Şekil.2 Türkiye’de

Bu makalenin esas konusu olan Kanal İstanbul için hazırlanan rapora göre, projenin kazı
aşaması bile 4 yıl sürecek. Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Kanaldan
çıkacak toplam hafriyat miktarı yaklaşık 1.155.668.000 m3 olarak hesaplanmış. Bu miktarın
1.079.252.000 m3’nü kara kazısı, 76.416.000 m3 ‘nü deniz ve göl taraması oluşturacak. Kanal
boyunca karada yapılması planlanan yaklaşık 1.100.000.000 m3 ‘lük kazının 800.000.000 m3
‘lük kısmı Karadeniz’e bağlanılan kesimde gerçekleştirilecek. Kazı malzemesinin taşınması
için gerekli kamyon adedi de 365 olarak öngörüldü. Proje kapsamında güzergâh üzerinde
yapılan karayolu geçişi çalışmalarında yedi adet kara yolu, bir adet demir yolu köprü geçişi
planlandı. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 10.000 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal
için kullanılacak alan 37,5 milyon m2 olarak açıklandı28.
Dünyada yapılan kanal projelerine baktığımızda; en göze çarpanı, Panama Kanalı
görülmektedir. Panama kanalı, dünyanın gördüğü en büyük altyapı projesiydi. 82 km.
uzunluğunda ve 91 m. genişliğinde ve 12,5-13,7 m. deriliğindeki bu kanal resmi olarak 1914'te
açıldığında, 10 yıllık inşaatın ardından, insanları yüzyıllardır cazip, ancak uzun süredir
imkansız görünen bir vizyonu yerine getirdiği ancak 50 binden fazla (1904-1913 yılları arasında
kanalın inşası sırasında toplam 56.307 işçi) çalıştırılan bu projede, binlerce işçi hayatını
yitirmiştir. Resmi sayı 5.609'dur, ancak birçok tarihçi gerçek kaybın birkaç kat daha yüksek
olduğunu binlerce olmasa da yüzlerce kişinin de kalıcı olarak sakat kaldığını düşünmektedir.
Görüldüğü gibi, Kanal yapımı çok tehlikeli işlerden sayılmaktadır. 1.000 işçi başına ölüm
oranına bakıldığında, Panama Kanalı bugüne kadar 1.000 işçide 408,12 inşaat işçisi ölümüyle
(toplam 30.609 ölüm) en ölümcül inşaat projesidir.
Baltık Denizinde ulaşım açısından önem taşıyan Kiel Kanalı, 98 km. uzunluğunda ve İki deniz
arasındaki en güvenli, kısa ve ucuz ulaşım yoludur. Genişliği 103 m. derinliği 11 m. olan kanalın
inşaatında çalışan 1.000 işçide 95,4 işçi hayatını yitirmiştir.

28

https://rayhaber.com/2019/10/kanal-istanbul
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Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan 193 km. uzunluğunda ve en dar yeri 300 metre
genişliğinde Süveyş Kanalı’nın inşasına 1859 yılında başlandı ve 1869’da hizmete açıldı.
Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz
taşımacılığı yapılmasını sağlamaktadır. Bu kanalın 11 yıllık kazı projesi sırasında 1.000 işçide
80 işçi hayatını kaybetmiştir (Bkz:Tablo.1). Bu iki kanala benzer Baltık Denizi Kanalı projesi,
tamamen mahkumlardan oluşturuldu ve 12.000 inşaat işçisi hayatını yitirmiştir. Resmi
olmayan tahminler, açlık, soğuk ve fiziksel etkenler nedeniyle ölen 25.000 işçinin hayatını
yitirdiği tahmin edilmektedir.
Tablo.1 Kanal, Deniz üstü köprü, Stadyum ve gökdelen inşaatlarında 1000 işçi başına ölüm
oranları
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Kanal projeleri en yüksek ölüm sayısına sahipken, deniz üstü köprü, stadyum ve gökdelen
inşaatlarında da proje fazla ölümle sonuçlanmıştır [10].
2. TANIMLAR
2.1 İş Kazası
Çağımızda tüm ülkelerde iş kazası, insanların yaralanmasına veya sağlığına veya ekipmana,
mal veya malzeme hasarlarına veya zarar verme riski bulunan herhangi bir planlanmamış olay
olarak tanımlanmaktadır. ILO’ya göre iş kazası, bir veya daha fazla işçinin kişisel
yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olan veya iş ile bağlantılı olarak şiddet
eylemleri de dahil olmak üzere beklenmedik ve planlanmamış bir olaydır29. Avrupa Birliği
ESAW (İş kazası istatistikleri) metodolojisinde iş kazası, çalışma sırasında fiziksel veya
zihinsel zarara yol açan ayrı bir olay olarak tanımlanır. İşyerinde oluşan ölümcül kazalar,
meydana gelen kazayı takip eden bir yıl içinde mağdurun ölümüne yol açan kazalardır.
Ölümcül olmayan kazalar ise, işten en az dört tam takvim günü devamsızlık anlamına gelen

29

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_INJ_EN.pdf
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kazalar olarak tanımlanır30. Ülkemizde ise iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli
hâle getiren olay olarak tanımlanır(6631/3.g). Bu tanımlar, açıkça dikkati işyerlerinde riskleri
değerlendirerek önlemlerin alınması için sağlık ve güvenlik yönetimine odaklanmaktadır.
Bununla birlikte, çalışanların zarar görmemesi için oluşabilecek tehlikeli olayların önlenmesinin
bir sağlık ve güvenlik sorunu olduğuna inanması gerektiği düşünülmektedir.
2.2 Kaza Piramidi
Kaza piramidi veya iş güvenliği piramidi olarak da bilinen kaza üçgeni, H.W. Heinrich’in 1931
yılında yazdığı “Endüstriyel Kaza Önlemede Bilimsel Bir Yaklaşım” adlı kitabında ayrıntılı
olarak anlatılmıştır. Adı geçen şahsın teorisi (Şekil.3) 90 yılı aşkın bir süredir geniş çapta kabul
görmüştür. Bu teorideki ana fikir, kaza nedeninin güvenli olmayan eylemler diğer bir deyişle
tehlikeli durum ve davranışlar, küçük yaralanmalara ve zamanla büyük veya hatta ölümcül
yaralanmaya yol açacağıdır. Heinrich’ e göre şirketler, tehlikeli durum ve davranışları veya
ramak kala olayların işyerindeki riskleri belirleme fırsatı sağladığını kabul etmelidir. Bu taktirde,
işyerindeki riskler (tehlikeler) biliniyorsa kazalar, önlenebilineceğinden işvereni tehlikeyi
ortadan kaldırmak veya azaltmak için harekete geçmeye teşvik ettiği kabul edilmektedir.
Heinrich teorisi, bildirilen kaza sayısının şiddetiyle ters orantılı olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Bu varsayım üzerine, küçük olayların sayısının en aza indirilmesinin ağır
yaralanmalı büyük kazalarda bir azalmaya yol açacağı söylenmektedir.
Özetle kaza piramidi, işyerinde meydana gelen her 300 güvenli olmayan eylem, 29 küçük
(hafif) yaralanma ve bir büyük (ağır) yaralanma olduğunu öngörmektedir [3], [6]. Üçgen ilk
olarak 1931'de Herbert William Heinrich tarafından önerildi ve o zamandan beri diğer yazarlar,
özellikle Frank E. Bird tarafından güncellendi ve genişletildi. Genellikle kaza piramidi,
pigtografik olarak bir üçgen veya piramit olarak gösterilir ve 20. yüzyıl iş sağlığı ve güvenliği
felsefesinin temel taşı olarak tanımlanır. Güvenli olmayan eylemlerin doğru bir şekilde
tanımlanması ve kaydedilmesi zor olduğundan ve Heinrich'in teorisi mantıklı göründüğünden,
güvenlik piramidi bunca yıldır tartışmasız kabul görmüştür. İş Güvenliği piramidine dayanılarak
iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, bir iş yerinde güvenli olmayan eylemleri kontrol altına almayı
amaçlamıştır. Bu amaçla, güvenli olmayan çalışma ortamı ve davranışlar kontrol edildiğinde,
büyük yaralanmalar meydana gelmeyeceği iddia edilmektedir. Ancak, bu iddia yeterli
olamadığından büyük yaralanmalar hala devam ettiği görülmektedir [6]. Orijinal Heinrich'in bu
teorisi, Şekil.4'de gösterildiği gibi, Frank E. Bird tarafından iş kazası sıklığının (kaza
insidansının) daha doğru ve ölçülebilir bir görüntüsünü oluşturmak için yıllar boyunca birkaç
kez değiştirilmiştir.
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Şekil 3. Kaza piramidi (güvenlik piramidi).

Şekil.4. Frank E. Bird [1] tarafından 1966’da tanımlanan
kaza piramidi

W. Heinrich 1931'de [3]
Frank E. Bird, 1966 yılında Heinrich’in bir iş kolunda yaptığı araştırmasını daha geniş işçi kitlesi
ve değişik iş kolu grubundaki kaza şiddet oranını bulmaya çalıştı. F. E. Bird, yaptığı bu
çalışmada iş birliği yapılan 21 farklı sanayi grubunda 297 şirket tarafından bildirilen 1 753 498
kazayı analiz etti.
Bu çalışmada, bildirilen kazaların şiddetine bağlı olarak rapor edilen ramak kala olay sayıları
ile büyük kazaların sayısı arasında bir ilişki olduğunu gösterdi ve kazaların öngörülebileceğini,
çoğunun uygun bir müdahale ile önlenebileceğini iddia etti ve aşağıdaki sonuçları ortaya
koymuştur [1]:
•

Bildirilen her 10 ağır yaralanmada 1 ölüm veya sakatlık vardır. Ancak, raporlarında ağır
yaralanmalı kazaları daha fazla analiz eden 95 şirket için iş günü kayıplı yaralanmaların
tıbbi tedavi yaralanmaların oranı 1:15 idi.

•

Şirketlerin yaklaşık %20'si tüm maddi hasarlı kazalarını araştırdıklarını,% 80'i ise büyük
maddi hasarlı kazalarını araştırdıklarını belirtmiştir. Nihai analizde, her bir ağır
yaralanma veya ölüm için 30.2 hafif yaralanmalı iş kazasının rapor edildiğini gösterdi.

•

4.000 saatlik karşılıklı görüşmeleri içeren çalışmanın bir kısmı, biraz farklı koşullar
altında yaralanma veya maddi hasar ile sonuçlanabilecek olayların açıklığa
kavuşturulmasını amaçlamıştır. Bu görüşmelerin analizinde de, bildirilen her bir major
(ağır) yaralanma için yaklaşık 600 (ramak kala olarak tanımlanan) olayın olduğunu
göstermiştir. [1], [6]

Şekil.4, 1: 10: 30: 600 oranlarına atıfla F. E. Bird tarafından tanımlanan kaza piramidini
detaylandırmaktadır. Başka bır anlatımla her 600 yaralanmasız kaza, 1 ağır yaralanmalı
(ölümlü) kazayı oluşturmaktadır. Bunun, gerçekte meydana gelen toplam kaza veya olay
sayısını değil, rapor edilen kazaları ve görüşmecilerle tartışılan olayları temsil ettiği
vurgulanmaktadır [1]. Bird’ün piramidine uygun olarak, her ciddi veya sakat bırakan yaralanma
için 30 hafif yaralanmalı kazaların rapor edildiği tespit edilmiştir.
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1990'ların sonlarında İngiltere’de HSE (Health and Safety Executive) tarafından yapılan kaza
verilerinin (1+207+1402+2754=4364 kazanın) kapsamlı bir çalışmasında;
1 ölümle ve 207 ağır yaralanmayla (%4,7),
1.402 (%32) üç veya daha fazla gün zaman kaybına neden olan hafif yaralanmayla
2.754 (%63)iki veya daha az zaman kaybıyla sonuçlanan yaralanmayla ilişkili olduğunu
göstermiştir [7].
2003 yılında, Conoco Phillips Şirketi'nde, ciddi boyutlu kazaların ve ramak kala olayların
oranlarında büyük bir fark olduğunu gösteren benzer bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, her
ölümcül yaralanma için, İSG programları, eğitim ve iş ekipmanlarındaki bileşenlerle tutarlı
olmayan faaliyetler olarak tanımlanan en az olası 300.000 risk altındaki davranışlar olduğunu
ortaya koymuştur (Bkz: Şekil.5). Bu davranışlar iş ekipmanı üzerindeki güvenlik bileşenlerinin
yerine getirilmemesi veya üretim sürecinde operatörü yavaşlatan bir güvenlik adımının ortadan
kaldırılmasını içerebilir. Makine koruyucularının etkili hale getirilmesiyle ve eğitim ile risk
altındaki davranışlar ve ramak kala olayları azaltılabilir. Bu aynı zamanda ölüm riskini de
düşürür [1], [6].
İş Güvenliği uygulayıcılarının bu iki çalışmadan almaları gereken en önemli şey, proaktif
güvenlik yönetiminin mevcut olması ve tüm olayları analiz etmek için hazır olmaları gerektiğidir.

Reaktif

Proaktif

Şekil 5. Conoco-Philips'teki çalışmaya dayanarak 2003
yılında tanımlanan kaza piramidi

İlk olarak Heinrich tarafından önerilen ve o zamandan beri diğer uzmanlar tarafından,
güncellenen ve genişletilen kaza piramidi, endüstriyel kaza önleme teorisidir. Bu teori, ciddi
kazalar, küçük kazalar ve ramak kala olaylar arasında bir ilişki olduğunu gösterir ve küçük
kazalar azalırsa ciddi kazalar sayısında buna denk bir düşüş olacağını ileri sürer. Bugün, bu
teorideki oranın sektörler arasında değişmesine rağmen, Heinrich’in ve Bird’ün farklı kaza
kategorileri arasındaki ilişki olduğu hakkındaki bulguları İSG ile ilgili alanlarda yaygın olarak
kabul edilmektedir (Phimister ve ark. 2003).
2003 yılında iş güvenliği danışmanı Fred Manuele, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ölümcül
kazaları ve güvensiz eylemleri önlemeye odaklanması gerektiğine dikkati çekmektedir. F.
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Manuele, bu görüşüne ilişkin makalesinde “Ağır yaralanmaya neden olan birçok kaza, birbirini
tetikleyen güvensiz durum ve davranışlarından meydana gelen olaylardır.” denilmektedir [4].
2.3 Kaza Sıklık Hızı KSH (Accident Frequency Rate)
1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında
(ICLS) alınan

ilke kararında aşağıdaki istatistik

terimlerinin göz

önüne alınması

kararlaştırılmıştır. Buna göre;
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan işe bağlı yaralanmaların toplam
sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta (inşaat iş kolunda) yer alan işçilerin çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla
hesaplanır. HSE’nin 1999 yılında hazırladığı terimler sözlüğünde; bir çalışma yılı içerisinde
oluşan iş kazalarında ölümlü ve/veya ölümlü olmayan işyeri yaralanmalardan dolayı oluşan
kayıp gün sayısının toplamının, aynı çalışma yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların
çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.106 katsayısıyla
çarpılmasıyla bulunur (Balcı ve diğ., 1998). Ülkemizde de aynı yöntemle kaza sıklık hızı
hesaplanmaktadır. Bu yönteme göre, bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık
kaç kaza olduğunu gösterir.
Bu durumda kaza sıklık hızı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
KSH= Referans dönemi grubundaki çalışanların toplam kaza sayısı x 1.000.000 ÷ Referans
dönemi grubundaki çalışanların toplam adam/saat çalışma sayısı toplam adam/saat çalışma
sayısı31
Ülkemizde kaza sıklık hızının hesaplanmasındaki diğer bir yöntem; bir referans döneminde
tam gün çalışılan her 100 kişi arasında kaç iş kazası olduğunu gösterir. Buna göre kaza sıklık
hızı şu şekilde formülize edilmiştir.
KSH = Referans dönemi grubundaki çalışanların toplam kaza sayısı x 225.00032 ÷ Referans
dönemi grubundaki çalışanların toplam adam/saat çalışma sayısı
2.4 Beklenen İş Kazası Sayısı (Expected Accident)
İş kazaları; çalışanlar, işverenler, çevre ve kazanın meydana geldiği yerin etrafındaki insanlar için
çeşitli olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Márcio das Chagas Moura ve arkadaşlarına göre, bazı
kaza türleri, düşük sıklıkta-ve üç günden fazla iş günü kayıplı olaylara karşılık gelir ve bu
durumlarda klasik istatistiksel yaklaşımlar etkisizdir. Çünkü mevcut veri kümesi genellikle seyrektir
ve sansürlenmiş kayıtları içerir. Bu bağlamda, kaza ve kurtarma oranlarının dağılımlarının tahmini
için bir Bayes popülasyon değişkenliği yöntemi kullanılmaktadır. Bu dağılımlar göz önüne
alındığında, beklenen kaza sayısını tahmin etmek için Markov tabanlı bir model kullanılır. Böylece,

31

Her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm çalışanların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur. (Toplam işçi
sayısı x 50 hafta x 45 saat)
32

Tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan
değerdir.
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Bayes analizinin Markov yaklaşımı ile birlikte kullanılarak beklenen iş kazası sayını tahmin ederek
bir işyerindeki iş kazaları ile ilgili gelecekteki eğilimleri araştırmayı ve aynı zamanda işgücünün
daha iyi yönetilmesini ve önleme çabalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Márcio das Chagas
Moura ve ark. 2016)
Ülkemizde iş kazalarına yönelik verileri elde edebildiğimiz tek kaynak SGK yıllık istatistikleridir.
Ancak, gerek işyeri sağlık birimlerinde bulunan protokol defteri iş kazalarının SGK’na
yansımaması, gerekse olası teftiş çekinceleri nedeniyle işletmeler tarafından yansıtılmayan
kazalar, kayıtlı işçilerin SGK dışı resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bildirimsiz
müdahelelerinin yapılması,dikkate alındığında, iş kazalarına ait gerçek verilerini bilebilmek
mümkün değildir. Ancak, mevcut veriler ile ilgili SGK İstatistik Yıllıklarında beklenen iş kazası
sayısına ilişkin formül bulunmaktadır. Buna göre;

ı ı
Örnek Alınan İnşaat şirketinin İş kazası Hızı ∗ İstanbul Kanal İnşaatında
toplam çalışışan saat sayısı
=
225.000

3. GEREÇ VE YÖNTEM
İnşaat işlerinde iş kazalarının kaza piramidi analizi ile olası sayısını bilebilme konusu, pek çok
kişinin ve inşaat firmasının dikkatlerini üzerine çekmiştir. Bu nedenle, özellikle gelişmiş
ülkelerde (nitelikli ve güvenilir bilgi, inşaat işçisinin bizzat kendisinden alınması gerektiğinden
bu bilgilerin derlenmesi için) çok sayıda araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Her ne kadar,
yukarı bölümlerde açıklanan Heinrich‟in (1-29-300) oranı hakkında genel bir bilgi olsa da
A.B.D.’deki pek çok inşaat firması sahibi, bu oranın gerçekten iş kazalarının sayıları tam olarak
yansıtmadığını düşünmektedir. Bu nedenle, ülkemizde de iş kazalarının sayılarını önceden
tespit edip değerlendirmek ve formalize etmek için meydana gelen iş kazası hakkında çok
ayrıntılı bilgilerin derlenmesine ve geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. Böyle bir derlemenin
inanılır ve güvenilir olması için, birbirinden farklı bir çok inşaat şirketinin bir araya gelerek
birlikte çalışmalarıyla daha mükemmele erişeceği görüşündeyiz. Bu tür çalışmalar henüz
yapılamadığı için işyerlerinde tutulan mevcut kayıtların incelenmesi sonucunda iş kazalarında
yaralanmaların sayıları ile ilgili bilgilerin elde edilmesi için eksik bilgileri de içerse bile bu
konuda başarıya ulaşmak için yönetim sistemine sahip ve uygulayan inşaat şirketlerinin bir veri
tabanına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, ülkemizde resmi kayıtlarda bu iş kazaları ile ilgili veri
tabanı mükemmel olmadığı gibi, özellikle inşaat iş kolundaki mevcut bilgiler sadece istirahati
gerektiren iş günü kayıplı hafif yaralanmalar ile sakatlıkla sonuçlanabilecek ağır
yaralanmalarda, yasa gereği olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlerden
anlaşılmaktadır. Ancak, ülkemizde resmi kayıtlarda bu iş kazaları ile ilgili veri tabanı mükemmel
olmadığı gibi, özellikle inşaat iş kolundaki mevcut bilgiler sadece istirahati gerektiren ağır
yaralanmalarda, yasa gereği olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na internet üzerinden
64

yapılan

bildirimler

yeterli

görüldüğünden,

ilgili

Bakanlığa

yazılı

bildirim

yapılması

gerekmemektedir. Birden fazla sigortalının maruz kaldığı iş kazaları tek bir seferde “İş Kazası
Bildirim Girişi” linkinden yapılabilmektedir. Ancak, bu bilgiler de yetersizdir. Çünkü, elektronik
ortamda iş kazası bildirimi yapanlar sadece kayıtlarını düzgün tutan E- bildirge şifresine sahip
ciddi firmalardan gelmektedir.
Ülkemizde iş kazalarının etkin şekilde önlenebilmesine ilişkin bildirimlerin zorunlu yapılabilmesi
için, İngiltere’de olduğu gibi, “Yaralanmaları, Hastalıkları ve Tehlikeli Olayları Raporlama
Yönetmeliği’ni33 bir an önce çıkarıp iş kazaları ile ilgili verilerin bir merkezde toplanması
sağlanmalıdır. Çünkü, 6331 sayılı yasanın 14. maddesinde iş kazalarını raporlama zorunlu
tutulduğu halde raporun resmi makamlara bildirimi zorunlu tutulmamıştır. Bu durumda
işverenleri ihmal veya kötü çalışma davranışlarına teşvik edilmektedir. Resmi makamlara
bildirim zorunlu tutulsaydı uygulamada bu, işverenleri işyerinde kazaları önlemeye yardımcı
olan sağlık ve güvenlik prosedürlerini düzenlemeye ve izlemeye teşvik edecekti. Böylece, bu
bilgiler, benzer olayları önleyebilmeleri için risklerin nerede ve nasıl ortaya çıktığını da
tanımlanmalarını sağlayacaktır.
Ülkemizde veri tabanı ancak; 6331 sayılı Kanun’unun 14. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’unun
13. maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi zorunlu bildirimin işyerlerinde
meydana gelen iş kazalarından sadece istirahati yani iş günü kaybı gerektirenlerinin değil
tedaviyi müteakip iş başı yapılan yaralanmalar dahil tüm iş kazalarının ve ramak kala olayların
bildirilmesi zorunlu hale geldiğinde sağlanabilir görüşündeyiz.
Bu nedenle araştırmamız, 2009 yılında ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgesine sahip olmasına
rağmen Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kurmamış ancak kayıtlarını düzgün tuttuğunu ve
gerekli önlemleri yasal mevzuata uygun aldığını tespit ettiğimiz yurt içinde bir toplu konut
şantiyesi, yurtdışındaki üç ülkede yabancı şirketin ortaklığı ve denetiminde bir kültür merkezi
ve sergi salonu inşaatı ile iki yüksek katlı iş merkezi, bir hastane ve iki villa inşaatı yapım
şirketinin toplam 8 adet şantiyesinde çalışan toplam 6.797 işçi arasında iş kazası geçiren
işçilerden toplanan 628 adet kaza verilerinden bilgi toplanmıştır. İş kazası verilerinin
topladığımız diğer bir inşaat şirketinin kaza verileri de 2016 yılına aittir. Bu şirket de yine ISO
9001, OHSAS 18001 ve ISO 14000 belgesine sahip, ayrıca entegre yönetim sistemini de
kurmuş ve kadrolarını oluşturmuş İstanbul ilinde merkezi bulunan kurumsal bir kuruluştur.
Kaza verilerinin topladığımız yurt içinde ve yurtdışında şantiyeleri bulunan birinci şirkette veriler
2008 yılına ait olduğundan ve 6331 sayılı yasa yürürlükte bulunmadığı için yabancı ülke kontrol
şirketinin ısrarı üzerine özel atanmış iş güvenliği elemanları bulunmakta, ayrıca dışarıdan iş
güvenliği danışmanı ile destek alınmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu işyerlerinde yabancı
kontrol şirketlerin denetiminde her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlem
alınmakta olduğu tespit edilmiştir. Ancak, şantiyelerde yapılan işler Türkiye’den sağlanan alt
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işverenler (taşeronlar) tarafından yerine getirildiğinden, asıl işveren tarafından alt işverenler
(taşeronlar) üzerinde gerekli kontrol sağlanamadığından, araştırmamızın konusunu oluşturan,
iş kazalarının olduğu tespit edilmiştir. Bu firmada Entegre Yönetim Sistemi (EYS) bulunmadığı
için araştırmanın yapıldığı 2008 yılında şantiyelerde meydana gelen iş kazalarında 2 ölümlü
kaza olmuştur.
Kaza verilerini topladığımız diğer bir şirketin İstanbul’daki şantiye sayısı yedidir. Bu
şantiyelerde ikisi çok katlı iş merkezleri (kule inşaatı), diğerleri yine çok katlı konut inşaatıdır.
Bu inşaatlar 2016 yılında gerçekleştiği için her bir şantiyede OSGB bulunmakta ve birimlerde
sertifikalı A, B ve C sınıfı İş güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personeli istihdam
edilmiştir. Bu firmadaki Entegre Yönetim Sistemi EYS, kalite, İSG ve Çevre sistemlerini aynı
çerçeve içinde bir bütün olarak ele alınmasını ve uygulanmasını amaçlar. Bu yönetim
sistemleri, genel olarak prosedürleri, talimatları, formları, planları, standartları ve düzenleyici
önleyici faaliyetleri kapsar. Bu firmada sistem kurulmuş ve bu sistemi bütün şantiyelerde
uygulayacak birim ve organizasyon oluşturulmuş şantiyelerde uygulamaya geçilmiştir.
Merkezde İSG koordinasyon kurulu her şantiyede de OSGB birimleri kurulmuştur. Şantiyelerde
OSGB’leri denetleyecek İş güvenliği uzmanı da olan EYS Uzmanları atanmıştır. Şantiyelerde
İSG kurulları toplantıları merkezde de şantiyelerde EYS ve OSB’lerinde katıldığı koordinasyon
kurulu toplantıları yapılarak süreç takip edilmiştir. Tüm bunlara rağmen, toplam 7 şantiyeden
birinde ölümlü bir iş kazası olmuştur.
Bu çalışmamızda, meydana gelen iş kazalarına göre doldurulan raporlar ve formlar ile işyeri
sağlık biriminde tutulan protokol defteri kayıtlarındaki yaklaşık 3.000’nin üzerinde çalışanların
sağlığına ilişkin kayıt gözden geçirilmiş, veri toplanan birinci şirkette iş kazası geçirenler için
düzenlenen 628 adet, ikinci şirkette ise 382 adet olmak üzere toplam 1.014 iş kazası raporu
ele alınmıştır.
Yukarıda da sözü edildiği gibi, araştırmamızda her iki İnşaat Şirketinin her bir projesinde toplam
1000' in üzerinde işçi çalıştıran İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bulunan dolayısıyla
kadrolu İş güvenliği şefliği ve entegre yönetim sistemi uzmanı kadrosu da olan toplam 4
Yüksek katlı konut, 1 Kongre Merkezi, 1 Ulusal Müze, 6 Yüksek katlı Kule Plaza,
inşaatında yılda toplam 27.397 işçi çalıştıran iki inşaat şirketi araştırmalarımızda aktif olarak
yer almıştır. Bu şantiyelerde meydana gelen iş kazaları ile çalışanların çalışma esnasında
yaşadığı çeşitli hastalıkların istatistiklerinden oluşturulmuş; bu verilerin geriye doğru
değerlendirilmesi ile Retrospektif Kohort çalışmaları şeklinde planlanmıştır.
4. BULGULAR
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, iki inşaat şirketinin (A ve B) toplam 15
şantiyesindeki araştırmalar, 1.01.2008 tarihi ile 31.12.2017 tarihleri arasındadır. Bu nedenle,
Bu şantiyelerde meydana gelen iş kazaları ile çalışan işçilerin çalışma esnasında yaşadığı
çeşitli kazaların ve hastalıkların istatistiklerinden oluşturulmuş; bu verilerin geriye doğru
değerlendirilmesi ile “Retrospektif Kohort” çalışmaları şeklinde planlanmıştır. Bu tarihler
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arasında meydana gelen iş kazalarının olası sayısı kaza piramidi analizi yöntemi ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler toplanırken, araştırmaya konu olan, her iki inşaat şirketin
şantiyelerinde küçük (Hafif) yaralanmalı veya kısa süreli istirahat gerektiren durumlarda
çalışanın işe devam edemediği süreler saatlik ve günlük olarak kayda geçirildiği görülmüştür.
Her iki inşaat şirketinin revirlerinden toplanan toplam 1.014 adet iş kazası raporlarından elde
edilen veriler, üç ana bölümde incelenmiştir.
1. Birinci Bölüm; Şantiyelerde çalışan işçi sayıları, çalışılan toplam saati, meydana gelen
kazalarının toplam sayıları ile bu kazalarda kaybedilen toplam iş günü sayılarını açıklayan
bulguları kapsamaktadır.
2. ikinci Bölüm; Şantiyelerden toplanan verilere göre meydana gelen iş kazalarına ilişkin
olaylarının incelemesi yapılmıştır. Örneğin, kazalanan işçilerin görevleri ile görev süreleri,
oluşan kazanın tipleri, yaralanma türleri, işçinin vücudunda etkilenen kısımları, kazanın olduğu
günler ve saatler ile kazaların nedenlerini kapsamaktadır.
3. Üçüncü Bölüm; Kaza piramidi analizi yöntemiyle İstanbul Kanal inşaatında olası kaza
sayılarını ve kaza sonuçlarını kapsamaktadır.
4.1 (A) İNŞAAT ŞİRKETİ
4.1.1 Birinci Bölüm:
2008 yılı Ocak – Aralık aylarında incelemesi yapılan A İnşaat Şirketinin, yurt dışında yedi yurt
içinde bir şantiyesi olmak üzere toplam sekiz şantiyesinde; aşağıdaki tablo 1’de görüleceği
üzere toplam 6797 işçi, 19.901.658 adam/saat çalışmıştır. (Tablo.1)

Tablo.1
ŞANTİYE ADI

İstanbul Toplu Konut Projesi
Convention Centre Projesi
JP6 Villalar Projesi
JP5 Villalar Projesi
Gold and Silver Kuleler Projesi
SBJV BD Development Projesi
SBJV DEW Projesi
Nöroloji Hastanesi Projesi
Toplam

ÇALIŞILAN
GÜN
(Ortalama)
353
314
262
116
350
365
256
360

ÇALIŞILAN
SAAT
(ortalama)
8
10
10
10
10
10
10
8

İŞÇİ SAYISI
(Aylık
ortalama)

TOPLAM
ÇALIŞILAN
SAAT
(Adam/saat)

312
1630
933
610
1001
1197
1033
81

881.088
5.118.200
2.444.460
707.600
3.503.500
4.369.050
2.644.480
233.280

6797

19.901.658

2008 yılında adı geçen şantiyelerde OHSAS 18001 gereği tutulan “İş Kazaları ve Viziteye
Çıkılan Hastalıklara ait İstatistik Programı”ndaki bilgilerden derlenerek elde edilen verilere göre
toplam 8206 olay sonucu revire başvuru olmuştur. Bu başvuruların 628’i iş kazası, 7578’i de
yapılan iş nedeniyle hastalanmadır. iş kazaları nedeniyle revirde yapılan poliklinik muayeneleri
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ve ilk yardım tedavisi için 5 gün, revirden alınan istirahat 65 ve sağlık kuruluşlarından
(Hastanelerden) alınan istirahatlerden de 339 gün ve 2 ölümlü kaza olması nedeniyle (2x
750034), toplam 15.409 iş günü iş kazası nedeniyle kaybedilmiştir (Tablo.2).
Tablo.2

ŞANTİYE ADI

KAZA
SAYISI

KAYBEDİLEN İŞ GÜNÜ
Revirden
Revirde
Hastaneden
alınan
geçen süre
alınan istirahat
istirahat
(gün)
(gün)
(gün)

İstanbul Toplu Konut Projesi

39

1,06

23

68

92

26

3,63

1

129

134

8

0

17

6

23

95

0

20

6

26

Gold and Silver Kuleler Projesi

6

0

0

36

7536 (*)

SBJV BD Development Projesi

448

0

3

1

7504 (*)

SBJV DEW Projesi

5

0,31

0

3,2

3

1

0

1

90

91

628

5

65

339

15409

Convention Centre Projesi
JP6 Villalar Projesi
JP5 Villalar Projesi

Nöroloji Hastanesi Projesi
Toplam

TOPLAM İŞ
GÜNÜ
KAYBI

(*) Ölümlü iş kazalarında SGK istatistik yıllığına göre iş günü kaybında 7500 iş günün esas alınmıştır.

Elde edilen veriler ışığında; 2008 yılında A İnşaat şirketinin sekiz şantiyesinde;
1. Meydana gelen toplam 628 iş kazasında toplam 15.409 iş günü kaybedilmiştir.
2. Sekiz şantiyede toplam 628 iş kazasında 2 ölümlü iş kazası, 3 günden fazla istirahatle
sonuçlanan 26 majör yaralanma ve iki günden az istirahatle veya ilk yardımı müteakip iş başı
yapılan 600 minör yaralanma olmuştur.
3. Sekiz şantiyede toplam 19.901.658 adam/saat çalışılmış ve her 100 işçinin 7’si
yaralanmalı iş kazası geçirmiştir35. Bu yaralanmalı her bir iş kazasında her 100 saatte 8 iş saati
kaybolmuştur.36
Özetle, A inşaat şirketinin yurt içinde ve dışındaki şantiyelerinde alt yüklenici işçileri dahil
toplam ayda ortalama 6797 işçi çalıştırılmıştır.
Bu dönem içerisinde, toplam 628 iş kazası olmuştur. Bu kazalar nedeniyle revirde geçen
sürelerden dolayı (ilk yardım tedavisini müteakip iş başı) 5 gün, revirden alınan istirahatten
dolayı 65 gün ve sağlık kuruluşlarından alınan istirahatten dolayı 339 gün ve 2 ölümlü iş kazası
nedeniyle 15.000 gün olmak üzere toplam 15.864 iş günü kaybolmuştur.
4.1.2 İkinci Bölüm:
Bu bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, iş kazası sonucu yaralanan işçilerin
görevleri ile kazayı geçirdikleri ay, gün ve saatleri, ikinci kısımda ise, meydana gelen kazaların

34
35
36

SGK’ nın İstatistik Yıllıklarında iş kazası nedeniyle kayıp iş gününde ölüm vak’a sayı olarak 7500 kabul edilmektedir.
İş Kazası Sıklık Hızı= Toplam İş kazası Sayısı/ Toplam çalışan adam saat sayısı x 225.000
ş Kazası Ağırlık Hızı= Toplam Kayıp İş günüı Sayısı/ Toplam çalışan adam saat sayısı x 100
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tipleri, yaralanma türleri, vücutlarında etkilendikleri yerler ve kazaya neden olan etkenler
irdelenmiştir.
Tablo.3 Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin görevlerine göre dağılımı:
KAZA
GEÇİRENLERİ
N GÖREVLERİ

Kaza sayısı
Yurt
Yurt
içi
dışı

KAZA
Kaza sayısı
GEÇİRENLE Yurtiçi
Yurt
TOPLAM
TOPLAM
RİN
dışı
GÖREVLERİ
Boru
Müh.Mim./Topo
4
4
0
14
14
Montajcısı
ğraf
Betoncu
8
8
Cam ustası
0
5
5
Havalandırm
Demirci
150
152
a
Kanalı
0
7
7
Montajcısı
Sıhhi tesisatı
Duvarcı
15
15
0
13
13
montajcısı
Çelik
Düz işçi
48
52
0
15
15
montajcısı
(vasıfsız işçi)
Mekanik
İnşaat işçisi
19
19
0
2
2
Tesisatçı
Elektrikçi
16
19
Operator
1
2
3
Formen
22
22
Loader Oper.
0
5
5
İdari personel
3
4
Sıvacı
10
15
25
Tamir
Kalıpçı
12
186
188
0
8
8
Bakımcı
Kaynakçı
10
10
Teknisyen
0
7
7
Marangoz
11
12
Tesisatçı
2
7
9
Montajcı
5
7
Yalıtımcı
1
2
3
TOPLAM
39
589
628
Tablo.3‘de görüldüğü gibi, yurtiçi şantiyesinde iş kazasına uğrayan işçilerin çoğunluğunun,
inşaatın kaba yapı aşamasında çalışan Kalıpçı (%30) ve Demirci (% 24),

ince işler

aşamasında çalışan Sıvacı % 4 ile daha sonra düz işçilerin (% 8) olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle, kaba yapıda çalışanlar hem dış hava koşullarında (sıcaktan ve soğuktan etkilenerek)
hem de riskli (kayma ve düşme tehlikesi olan) yerlerde çalışma yapmaktadırlar.
Keza, düz işçiler, niteliksiz işçi oldukları için gereği gibi eğitilemedikleri için risklere karşı duyarlı
olmadıklarından işçi kazalarına en çok maruz kaldığı görülmektedir.
Tablo.4

iş kazası geçiren işçilerin çalıştıkları şantiyedeki çalışma sürelerine göre dağılımı

KAZALININ ÇALIŞMA SÜRELERİ

KAZA SAYISI
Yurtiçi

Yurtdışı

TOPLAM

0-1 hafta

0

14

12

2-3 hafta

5

6

10

1-5 ay

30

207

302

6-11 ay

3

280

232

1-4 yıl

1

73

63

5-9 yıl

0

9

9

10-19 yıl

0

0

0

TOPLAM

39

589

628
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Tablo.4’te bakıldığında işçilerin şantiyelerde meydana gelen kazalarının % 46’sının yani
çalışanların yaklaşık yarısının 1-5 ay arasında çalışanların uğradığı görülmektedir. Başka bir
anlatımla, işe yeni başlayan kişilerde iş kazası oranının daha yüksek oluğu görülmektedir.
Bunun nedeni, kaza geçiren işçilerin bu şantiyelerde çalışmalarındaki deneyimsizliği, yeni işe
başlama nedeniyle işyerine uyum sağlamada güçlük çekmesi dolayısıyla, iş güvenliği bilincinin
henüz oluşmadığı olarak düşünülebilir.
Tablo.5 Meydana gelen kazaların günlere göre dağılımı
KAZA SAYISI

KAZA
GÜNLERİ

TOPLAM

Yurtiçi

Yurtdışı

Pazartesi

8

153

161

Salı

7

176

183

Çarşamba

7

58

65

Perşembe

5

32

37

Cuma

6

10

16

Cumartesi

5

144

149

Pazar

1

16

17

39

TOPLAM

589

628

İncelenen iş kazalarının günlere göre dağılımları değerlendirildiğinde, haftanın ilk çalışma günü
olan yurtiçi şantiyelerinde pazartesi günü, yurtdışında cumartesi ve salı günleri (%19), diğer
günlere oranla daha çok iş kazası meydana geldiği görülmüştür. Bunun başlıca nedeni, hafta
sonu tatilinde bireyin iş ortamından uzaklaşması, dolayısıyla ilk gün işe yeterince uyum
sağlayamamasıdır. Diğer bir bulgu, iş kazalarının haftanın son günlerinde artmasıdır.(Tablo.5)
Bu oranın yüksekliği, genelde haftanın son iş günü Cuma yurtdışında perşembe gününde
çalışanların bütün haftanın yorgunluğunu üzerlerinde taşıyor olmaları ile açıklanabilir. 2013
yılının Ekim ayında yürürlüğe giren Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre
şantiyelerde bulunması gereken uygulama koordinatörleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından bu
değerlendirmeler ışığında haftanın ilk günleri ile haftanın son günlerine özellikle önem
vermelidirler.

Tablo.6 Kaza geçirenlerin saatlere göre dağılımı
KAZA SAYISI

KAZA SAATLERİ

TOPLAM
Yurtiçi

Yurtdışı

İlk saat

6

143

149

2-3 saat

16

303

319

4-6 saat

12

106

118

7 ve son saat

5

37

42

TOPLAM

39

589

628
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İncelenen iş kazalarının iş saatlerine göre dağılımları değerlendirildiğinde (Tablo.6) ortaya
çıkan bulgular, yurt içindeki şantiyelerde çalışılmaya başlanılan 4-6 iş saatleri (%32) iş
güvenliği açısından en riskli çalışma saatleri olduğu yönündedir. Yurtdışında ise, 2-3 iş saatleri
arasındaki saatlerde yüksek oranda (%59) olmuştur. Çalışanların, öğleden önceki ve öğlen
sonraki iş saatlerindeki dikkatsizlik ve dalgınlıkların çoğu kez kazalara yol açtığı konusunda
uyarılması, işe başlarken daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiğine dikkatlerinin
çekilmesi halinde olumlu sonuçlar alınabilir.
Akşam saatlerinde özellikle majör yaralanma ile sonuçlanan inşaat iş kazalarının oranının fazla
olmasının başlıca nedeni, “yorgunluk” faktörüdür. Öğleden sonraki 4-6 iş saati içinde inşaat iş
kazalarının oranının fazla olmasının nedeni, ilk iş saatlerine benzer biçimde fiziksel ve ruhsal
olarak işe uyum sağlama güçlüğüdür. Bu faktörün etkisini, yemek sonrası vücudun
fonksiyonlarının yenilen yemeği hazmetmek üzere programlanması arttırmaktadır. Dolayısıyla
öğle yemeklerinin işveren tarafından verilerek, bu yemeklerde hafif ama enerji veren besinlere
ağırlık verilmesi yararlı olabilir.
Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin kaza tiplerine göre dağılımı:
Şantiyelerde meydana gelen ve verileri sağlam olduğu tespit edilen toplam 628 iş kazasının
%27’sinin çalışana bir şeyin çarpmasından, %18’inin yüksekten ya da aynı seviyeden
düşmekten kaynaklandığı belirlenmiştir. Nedeni ise, kişisel koruyucu kullanma alışkanlığının
sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
Tablo.7 Meydana gelen kazaların tiplere göre dağılımı
KAZA SAYISI
Yurtiçi

Yurtdışı

TOPLAM

Yüksekten düşme

2

26

28

Bir şeyin çarpması
Kayma nedeniyle veya takılıp düşme

18
2

168
45

186
47

Aynı Seviyeden düşme

1

11

12

Bir şeye çarpma

1

14

15

İş makinesı kazası

1

6

7

Fırlayan veya uçuşan malzeme

3

199

202

Malzeme düşmesi

1

9

10

Bir şeyin batması

3

10

13

Elektrikçarpması

1

3

4

İki malzeme arasında ya da altında sıkışma 2

59

61

Kimyasal maddeye maruz kalma
Sürüklenme ya da sürtünme

1
2

2
1

3
3

Kavga

0

1

1

Zorlama

0

28

28

Şantiye içi trafik kazası
TOPLAM

1

7

8

39

589

628

KAZA TİPLER
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Yurtiçinde en çok “bir şeyin çarpması” şeklinde kaza meydana gelirken, yurtdışında “fırlayan,
uçuşan malzeme” ile ilgili kazaların yüksek oranda olduğu göze çarpmaktadır. (Tablo.7)
Bir şeyin çarpması nedeniyle olan kazaların önlenmesine yönelik olarak, özellikle vinçle, iş
makineleri ile veya betonyer ile yapılan çalışmalarda, gözcü eşliğinde çalışılması; fırlayan ve
uçuşan malzemelerle ilgili kazaların önlenmesi için ise, öncelikle yakalama ağı vb. toplu
koruma araçları, çalışanların güvenli geçiş yollarının belirlenerek, üzeri kapalı geçiş alanları
tünelleri oluşturulması, ayrıca fırlama veya düşme ihtimali bulunan malzemelerle çalışan
işçilerin malzemelerini mümkün olduğunca takım çantası içinde taşımaları, ceplerine
koymamaları, şantiyede tüm çalışanların baret, emniyet ayakkabısı ve gözlük gibi kişisel
koruyucu malzemelerini mutlaka kullanmaları, yüksekte yapılan çalışmalarda çalışma
platformlarına eteklik tahtası yapılması ve kenar koruması olarak yerleştirilen korkulukların
içine mesh gerilmesi ve zeminlerdeki ve kenarlardaki boşlukların kapatılması ile büyük ölçüde
önlenebilir.
Şantiyelerde

iş

kazası

geçiren

işçilerin

vücutlarında

etkilenen

kısımlarına

göre

değerlendirilmesi:
Tablo.8 Meydana gelen kazalarda yaralanan kazalının uzvuna göre dağılımı
YARALANAN
UZUV

KAZA SAYISI
Yurtiçi

Yurtdışı

Solunum
Sistemi

1

0

Ayak

9

Bacak

YARALANAN
TOPLAM UZUV

KAZA SAYISI
Yurtiçi

TOPLAM

1

Karın bölgesi

3

8

11

113

122

Göz

3

46

49

3

70

73

Kafatası

4

2

6

Bilek

0

39

39

Kol

2

24

26

Dirsek

1

6

7

Kulak

0

2

2

Diz

0

8

8

Omuz

3

5

8

Boyun

0

6

6

Parmak

1

185

186

El

1

50

51

Sırt

0

12

12

Göğüs

2

2

4

Yüz

6

11

17

TOPLAM

39

589

628

Meydana gelen toplam 628 iş kazası sonucunda kazanın niteliğine ve vücutta etkilenen
uzuvlara göre incelendiğinde; yurt içinde en çok ayakların (%20), yüz (%16), parmak (%16) ve
gözlerin (%11) kazaya maruz kaldığı, bunun nedeninin çalışan işçilerin emniyet ayakkabısı,
maske, eldiven ve gözlük gibi kişisel koruyucu malzemelerini kullanmamaları nedeniyle olduğu
anlaşılmaktadır.
Yurtdışında ise en çok parmakların (% 41), ellerin (% 11) ve kollar-bacaklar-bileklerin (% 7)
olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin de eldiven gibi kişisel koruyucu malzemelerin
kullanılmamaları kadar, kullandıkları makinelerde parmak koruyucu olmaması veya işçilerin
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çalışırken kullandıkları alet, cihaz ya da makinelerin muhafazalarını yerinden çıkarmaları
dolayısıyla kazaların bu nedenle kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu itibarla, işçinin birinci
derece amirleri tarafından kişisel koruyucu malzemelerin kullandırılması ve amirleri tarafından
güvenli çalışmaları bakımından daha fazla kontrol ve uyarı yapmaları gerektiği ortaya
çıkmaktadır.

Tablo. 9 Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin kaza nedenlerine göre dağılımı:
KAZA NEDENLERİ

KAZA SAYISI

TOPLAM

Yurtiçi

Yurtdışı

Dağınık ve düzensiz işyeri

0

98

98

Pürüzlü zemin

1

0

1

Kaygan zemin

0

9

9

Dalgınlık

7

0

7

İş disiplinine uymama

6

28

34

İş güvenliği kurallarına uymama

6

9

15

İşi ciddiye almama

2

6

8

Kişisel koruyucu kullanmama

8

144

152

1

104

105

1

6

7

4

92

96

Tehlikeli hızla çalışma

1

12

13

Tehlikeli yük taşıma veya yükleme

2

0

2

Yaptığı işe uygun kişisel koruyucu kullanmama

0

9

9

Yorgunluk, uykusuzluk

0

2

2

Yasak oyunlar

0

9

9

Ergonomik olmayan şartlarda çalışma

0

4

4

Stres

0

36

36

Davranışsal bozukluk

0

5

5

Hijyen kurallarına uymama

0

4

4

İş deneyimi olmaması

0

12

12

Sıcaklık değişimi

0

98

98

TOPLAM

39

589

628

Alet ve ekipmanı
tehlikeli şekilde kullanma
Arızalı veya test edilmemiş ekipmanla çalışma
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Yurtiçindeki iş kazalarının nedenlerinin başında %20 ile kişisel koruyucu kullanmama, %20’si
dalgınlık, %17’si İş Güvenliği Kurallarına Uymama, %14’ü İş Disiplinine Uymama, %11’i yaptığı
işe uygun kişisel koruyucu kullanmama nedeniyle meydana gelmektedir. Kişisel Koruyucu
kullanmama, İş güvenliği kurallarına uymama, iş disiplinine uymama denetim ve taşeronlara
uygulanan disiplin cezaları ile önüne geçilebilir. Dikkatsizlik ve yorgunluk veya uykusuzluk
nedenleriyle yapılan kazaların meydana gelme nedeninin de geçmiş yıllarda sözü edildiği gibi,
şantiyelerde çok uzun süre fazla mesaili çalışılmasından ötürü çalışanların yorgun
düşmelerinden kaynaklanmasıdır.
Yurtdışında meydana gelen iş kazalarının başında ise, yine kişisel koruyucu kullanmama
(%24) ve sırası ile Alet ve Ekipmanı tehlikeli şekilde kullanma (%18), Dağınık ve düzensiz iş
yeri (%17), Tehlikeli hızda çalışma (%16) olduğu tespit edilmiştir (Tablo.9).
Kişisel koruyucu kullandırılması yine ceza uygulaması ile ve eğitimlerle desteklenerek önüne
geçilebilir.

Alet ve ekipmanı tehlikeli şekilde kullanma, tehlikeli hıza çalışma ve dağınık

düzensiz işyerinin önüne geçilmesi için ise, ilgili konuya özgü spesifik toolbox eğitimleri ile
bilinçlendirme yoluna gidilmelidir.
Öte yandan, doldurulan iş kazaları rapor kayıtlarından, iş kazalarının diğer nedenlerinin;
yaptığı işi bilmemesi ve iş güvenliği konusunda iyi eğitim görememesinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
Yukarıda açıklanmaya çalışılanlardan şu genellemeye varılabilir. Şöyle ki;
Bu bölümde irdelenmesine çalışılan kazaların oluş nedenlerinin incelenmesinde, neden –
sonuç ilişkisi iş kazalarının oluşumunda önem kazanmaktadır. Çünkü, neden ortadan
kaldırıldığında sonuç olan iş kazası da otomatik olarak ortadan kalkmaktadır. Bu itibarla, başta
eğitim olmak üzere Proje yönetimince iş güvenliği kurallarının kayıtsız şartsız uygulanmasını
olmazsa olmazlar arasında kabul edilip mutlaka uygulanmalıdır. Aksi halde, kazaların
oluşumu, işyeri ortamındaki tehlikeler; alınacak önlemlerle, sağlanacak araç ve gereçlerle
ortadan kaldırılmadıkça iş kazaları artarak devam edecektir.
İş sağlığı ve güvenliğinde “eğitim” çözümlerin en başında gelmektedir. Ancak, eğitim faaliyeti
bir sihirli değnek de değildir. Eğitim, işyerindeki tehlikeli ortam koşullarının Proje yönetimince
düzeltilmesi halinde etkilidir. Nitekim, 6331 sayılı Kanununun 17. maddesine göre işveren,
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe
başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya
yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere
uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
4.1.3 Üçüncü Bölüm:
Kaza piramidi analizi yöntemiyle İstanbul Kanal inşaatında bir dönem içerinde meydana
gelecek iş kazalarının sayısı nasıl tahmin edilmelidir. Bu tahmin, makalenin 2.Tanımlar
bölümünün 2.3.2 kısmındaki “Beklenen Kaza Sayısı” formülü kullanılarak yapılacaktır.
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Örnek Alınan A şirketinin İş kazası Hızı ∗ İstanbul Kanal İnşaatında
toplam çalışışan saat sayısı
ı ı=
225.000

Önce, (A) inşaat şirketinin iş kazası hızını bulalım;
, - ş Ş/-0 - -ş

ı 1ı ı =

A inşaat şirketinde kaydedilen toplam iş kazası sayısı
∗ 225.000
Toplam Çalışılan Saat Sayısı

628
∗ 225.000 = 7,1 ;<= ş>?@AB>C>C İş @DEDFG HGEG
10.089.528
Bir başka anlatımla, (A) inşaat şirketinin referans dönemi içerisinde her 100 işçide 7 işçi iş
kazası geçirmiştir.
Daha sonra, İstanbul Kanal İnşaatında meydana gelecek iş kazasının tahmini sayısını
(Beklenen İş Kazası Sayısını) bulalım; Kanal İstanbul inşaatında çalışacak tahmini işçi sayısı
10.000, yılda 50 hafta ve haftada 45 saat çalışıldığı var sayılırsa toplam çalışılan saat sayısı
(10.000 x 50 x 45) 22.500.000 olacaktır. Bu taktirde;
7,1 ∗ 22.500.000
= 710 IA@JACAC >ş @DEDFG FDKGFG
225.000
Buna göre, Kanal İstanbul inşaatını yüklenen tüm müteahhitlerin, A inşaat şirketinde olduğu
gibi ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgesine sahip olmasına rağmen Entegre Yönetim Sistemi
(EYS) kurmadığı halde gerekli önlemleri yasal mevzuata uygun aldığı taktirde 710 iş kazası
olacağı tahmin edilmektedir. Bu kazaların sonuçları ise (A) inşaat şirketinin kaza piramidine
(Şekil.6) göre hesaplanabilecektir. Şöyle ki;

Ölümlü kaza (% 0,03)
3 günden fazla ağır yaralanmalı kaza (% 4)
Ilk tedaviyi müteakip iş başı veya 3 günden az
yaralanmalı kaza (% 95,5)

Toplam kaza
Şekil.6 A İNŞAAT ŞİRKETİNİN KAZA PİRAMİDİ
A) İnşaat Şirketinin piramidine göre, bu şirketinin şantiyelerinde meydana gelen toplam 628 iş
kazasının 0.003’ü ölümlü, 0.042’si 3 günden fazla istirahati gerektiren ağır yaralanmalı ve
0.955’I ise ilk tedaviyi müteakip iş başı yapılan veya 3 günden az istirahati gerektiren
yaralanma ile sonuçlanmaktadır. Bu oranlara göre Kanal İstanbul inşaatında meydana gelmesi
olası 710 iş kazasının sonuçları; 2’si ölümlü, 30’u major yaralanmalı ve 678’si minör
yaralanmalı olacaktır. (Şekil.7)
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Şekil.7 İstanbul kanal inşaatı olası (beklenen)
4.2

(B) İNŞAAT ŞİRKETİ

4.2.1 Birinci Bölüm:
2015 yılı Ocak – 2017 Ekim aylarında incelemesi yapılan B İnşaat Şirketinin, yurt içindeki
toplam yedi şantiyesinde; aşağıdaki tablo ’de görüleceği üzere aylık toplam 2939 işçi,
10.089.528 adam/saat çalışmıştır. (Tablo.10)
Tablo.10

ŞANTİYE ADI
Konut, Dükkan ve AVM
Şantiyesi
Toplu konut Şantiyesi
Lüks Konut Şantiyesi
Konaklar Şantiyesi
Konutlar, Dükkanlar Şantiyesi
Yüksek katlı iş merkezi
Şantiyesi
Lüks konutlar Şantiyesi
Toplam

İŞÇİ
ÇALIŞILAN ÇALIŞILAN
SAYISI
GÜN
SAAT
(Aylık
(Ortalama) (ortalama)
ortalama)

TOPLAM
ÇALIŞILAN
SAAT
(Adam/saat)

353
650
462
350
450

8
8
8
8
8

547
365
410
150
233

1544728
1898000
1515360
420000
838800

365
456

8
8

864
370
2939

2522880
1349760
10.089.528

2015 yılı Ocak – 2017 Ekim aylarında adı geçen şantiyelerde şantiyelerinde firmanın Entegre
Yönetim Sistemi gereği tutulan “İş Kazaları ve Viziteye Çıkılan Hastalıklara ait İstatistik
Programı” ndaki bilgilerden derlenerek elde edilen verilere göre toplam 1066 olay sonucu
revire başvuru olmuştur. Bu başvuruların 382’i iş kazası, 684’ü de yapılan iş nedeniyle
hastalanmadır. 382 iş kazasında 66’sı ilk yardım tedavisi yapılarak iş başı yaptırılmış, 258’i 3
günden az istirahat almış, 55’i 3 günden fazla istirahat almış, 2’si uzvunu kaybetmiş ve bir kişi
ölmüştür. Bu kazalarda 7878 iş günü kaybolmuştur. Ölümlü iş kazasında kayıp iş günü 750037
kabul edilmiştir. (Tablo.11).

37

SGK’ nın İstatistik Yıllıklarında iş kazası nedeniyle kayıp iş gününde ölüm vak’a sayı olarak 7500 kabul edilmektedir.
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Tablo.11
İŞ KAZASI SAYISI
ŞANTİYE ADI
3
İlk yardımı
günden
müteakip
az
iş başı
istirahatli

Konut, Dükkan ve AVM
8
Şantiyesi
Toplu konut Şantiyesi
25
Lüks Konut Şantiyesi
2
Konaklar Şantiyesi

2

Konutlar, Dükkanlar
5
Şantiyesi
Yüksek katlı iş merkezi
7
Şantiyesi
Lüks konutlar Şantiyesi 17
66

Toplam

3
günden Uzuv
Ölümlü TOPLAM
fazla
kayıplı
istirahatli

KAYIP
İŞ
GÜNÜ

RAMAK
KALA
OLAY

3

4

0

0

15

41

39

124

23

0

0

172

65

284

7

0

0

0

9

1

7

2

1

0

0

5

30

24

2

0

0

0

7

2

2

35

6

2

0

50

152

12

85

21

0

1

124

7500+87 20

262

55

2

1

382

7878

388

Elde edilen bu veriler ışığında; 2015 yılı Ocak – 2017 Ekim aylarında B İnşaat şirketinin yedi
şantiyesinde;
1. Meydana gelen toplam 382 iş kazasında toplam 7.878 iş günü kaybedilmiştir.
2. Yedi şantiyede toplam 382 iş kazasında 1 ölümlü iş yaralanma, 2 uzuv kayıplı
yaralanma, 55 üç günden fazla istirahatle sonuçlanan yaralanma, 66 ilk yardımı
müteakip iş başı yapılan yaralanma ve 258 iki gün ve daha istirahatli minör
yaralanma olmuştur.
3. Yedi şantiyede toplam 388 ramak kala olay meydana gelmiştir.
4. Yedi şantiyede toplam 10.089.528 adam/saat çalışılmış ve her 100 işçinin 14’ü
yaralanmalı iş kazası geçirmiştir38. Bu yaralanmalı her bir iş kazasında her 100
saatte 7 iş saati kaybolmuştur.39

4.2.2 İkinci Bölüm:
Bu bölüm de A İnşaat Şirketinde olduğu gibi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, B
İnşaat Şirketi’nin iş kazası sonucu yaralanan işçilerin görevleri ile çalışma süreleri ve kazayı
geçirdikleri saatleri, ikinci kısımda ise, meydana gelen kazaların tipleri, yaralanma türleri,
vücutlarında etkilendikleri yerler ve kazaya neden olan etkenler irdelenmiştir.

38
39

İş Kazası Sıklık Hızı= Toplam İş kazası Sayısı x 225.000 / Toplam çalışan adam saat sayısı
ş Kazası Ağırlık Hızı= Toplam Kayıp İş günüı Sayısı x 100 / Toplam çalışan adam saat sayısı
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Tablo.12 Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin görevlerine göre dağılımı:
KAZA
SAYISI

GÖREVİ
Alçıpancı
Aleminyum
doğramacı
Asansör
montajcısı
Bakımcı
Betoncu
Bobcat Opr.
Boyacı

3
1
2
1
1

Camcı

2

Çayçı
çelik
montaj
Çelikçi

5
1

GÖREVİ
Demirci
dış cephe
montajcısı
Duvarcı
Düz İşçi
Elektrikçi
Formen
Fayansçı
Güvenlik
elemanı

KAZA
SAYISI
108
8
16
28
12
2
7
1

2

İdari personel

1

1

İskeleci
İş Güvenliği
Elemanı

6

kapı
2

TOPLAM

1

GÖREVİ
İşaretçi
sapancı
İzolasyoncu

KAZA
GÖREVİ
SAYISI
Servis
1
elemanı
4

Kalıpçı

65
Karotçu
1
Kaynakçı
7
Kompozit
4
Kule vinç Oprt 3
Mantolamacı
Mekanikçi
Montajcı
Mutfak
personeli

3
12
29
1

Sıvacı
Şapçı
Şenör
Taşçı
Tesisatçı
Teknisyen
Topoğraf
Tünel
kalıpçı
Yağcı
Yalıtımcı

KAZA
SAYISI
1
11
5
6
1
12
1
1
1
1
1
382

Tablo.12‘de görüldüğü gibi, iş kazasına uğrayan işçilerin çoğunluğunun, her inşaat
şantiyelerinde yaşandığı gibi inşaatın kaba yapı aşamasında çalışan Demirci (% 28) ve Kalıpçı
(% 17) ince işler aşamasında çalışan Montajcı (% 7,5) ve Sıvacı (% 4) ile daha sonra düz
işçilerin (% 4,9) olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle, kaba yapıda çalışanlar hem dış hava
koşullarında (sıcaktan ve soğuktan etkilenerek) hem de riskli (kayma ve düşme tehlikesi olan)
yerlerde çalışma yapmaktadırlar. Öte yandan, incelemesi yapılan yıllarda mesleki yeterlik
belgesinin alınma zorunluluğu bulunmadığından niteliksiz olan düz işçiler çalıştırılmıştır. Bu
işçiler gereği gibi eğitilemedikleri için risklere karşı duyarlı olmadıklarından işçi kazalarına en
çok maruz kaldığı görülmektedir (% 7).
Tablo.13

iş kazası geçiren işçilerin çalıştıkları şantiyedeki çalışma sürelerine göre dağılımı

ÇALIŞMA SÜRELERİ

KAZA SAYISI

0-1 hafta

4

2-3 hafta

51

1-5 ay

198

6-11 ay

78

1-9 yıl
TOPLAM

51
382

Tablo.13’e bakıldığında işçilerin şantiyelerde meydana gelen kazalarda % 52 yani çalışanların
yaklaşık yarısının 1-5 ay arasında çalışanların uğradığı görülmektedir. Başka bir anlatımla, işe
yeni başlayan kişilerde iş kazası oranının daha yüksek oluğu görülmektedir. Bunun nedeni,
diğer A inşaat firmasında olduğu gibi kaza geçiren işçilerin bu şantiyelerde çalışmalarındaki
deneyimsizliği, yeni işe başlama nedeniyle işyerine uyum sağlamada güçlük çekmesi
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dolayısıyla, gereken eğitim verilmediği için iş güvenliği bilincinin henüz oluşmadığı olarak
düşünülebilir.
Tablo.14 Kaza geçirenlerin saatlere göre dağılımı

KAZA SAATLERİ

KAZA SAYISI

İlk saat (7 – 8.50)
2-3 saat (9 – 11.50)
4-6 saat (12 – 15.50)

46
122
154

7 ve son saat (16 – 21)

60

TOPLAM

382

İncelenen iş kazalarının iş saatlerine göre dağılımları değerlendirildiğinde (Tablo.14) ortaya
çıkan bulgular, şantiyelerde çalışılmaya başlanılan 4-6 iş saatleri (% 40) iş güvenliği açısından
en riskli çalışma saatleri olduğu yönündedir. Çalışanların, öğleden önceki ve öğlen sonraki iş
saatlerindeki dikkat dağılımının çok oluşu ve dalgınlıkların çoğu kez kazalara yol açtığı
konusunda uyarılması, işe başlarken daha iş güveliğine özen gösterilmeli ve tedbirli
davranmaları gerektiğine dikkatlerinin çekilmesi halinde olumlu sonuçlar alınabilir. Öğleden
sonraki 4-6 iş saati içinde inşaat iş kazalarının oranının fazla olmasının diğer bir nedeni de, ilk
iş saatlerine benzer biçimde fiziksel ve ruhsal olarak işe uyum sağlama güçlüğüdür. Bu
faktörün etkisini, yemek sonrası vücudun fonksiyonlarının yenilen yemeği hazmetmek üzere
programlanması arttırmaktadır. Dolayısıyla, öğle yemeklerinin işveren tarafından verilerek bu
yemeklerde hafif ama enerji veren besinlere ağırlık verilmesi yararlı olabilir.
Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin kaza tiplerine göre dağılımına (Tablo. 15) gelince:
Şantiyelerde meydana gelen ve verileri sağlam olduğu tespit edilen toplam 382 iş kazasının
%32’sinin çalışana bir nesnenin çarpmasından (çelik kalıp sökerken kalıp parçasının işçinin
başına çarpması sonucu yaralanma meydana gelmesi gibi), kazaların %21’i yüksekten ya da
aynı seviyeden düşmekten kaynaklandığı belirlenmiştir. Nedeni ise, kişisel koruyucu kullanma
alışkanlığının sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
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Kaza Tipleri
Aşırı yüke maruz kalma
Aynı Seviyeden Düşme
Bir nesnenin kesmesi
Çivi batması
Bir nesnenin çarpması
Burkulma incinme
Elektrik akımına maruz kalma
Göze Yabancı Nesne Kaçması
Hatalı davranış
Isırma
İki nesne arasında sıkışma
İş ekipmanı çarpması
Kavga
Kaynak gazının alevlenmesi
Malzeme düşmesi
Patlayıcı malzeme kullanımı
Kısmi felç
Tehlikeli kimyasala maruz kalma
Yüksekten düşme
Toplam

1
25
42
9
122
2
2
23
5
1
52
4
3
1
33
1
1
1
54
382

Kaza Tipleri
Bir nesnenin çarpması

32%

Yüksekten düşme

14%

İki nesne arasında sıkışma
Bir nesnenin kesmesi

14%
11%

Malzeme düşmesi

9%

Aynı Seviyeden Düşme

7%
6%

Göze Yabancı Nesne Kaçması
Çivi batması
Hatalı davranış

2%
1%

İş ekipmanı çarpması

1%
1%

Kavga
Elektrik akımına maruz kalma
Burkulma incinme

1%

Tehlikeli kimyasala maruz kalma

0%

Patlayıcı malzeme kullanımı

0%
0%

1%

Kısmi felç
Kaynak gazının alevlenmesi
Isırma

0%
0%

Aşırı yüke maruz kalma

0%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tablo.15 Meydana gelen kazaların tiplere göre dağılımı
Bir nesnenin çarpması genellikle çalışanın dalgınlık veya konsantrasyon eksikliği nedeni ile
olabileceği gibi, vinç operasyonları vb. işler sırasında işçinin amirinin eğitimli gözcü
bulundurulmaması nedeni ile gerçekleşebilmektedir. İş makineleri ile veya beton tesisi ile
yapılan çalışmalarda, gözcü eşliğinde çalışılması ile bu tür kazalar büyük ölçüde önlenebilir.
Bir şeyin batması ise genellikle çivi ya da demir, metal malzemelerle çalışılırken meydana
gelmekte olup, saha temizliği ve düzenlenmesi sırasında üzerinde tehlikeli şekilde çivi bulunan
tahta malzemelerin çivilerinin tehlike yaratmayacak şekilde eğilmesi ile, işçilere demir yada
metal malzemelerle çalışırken gerekli kişisel koruyucuların temini ve sürekli eğitim verilerek, iş
yeri ortamındaki tehlikeli durumların kazalardan olmadan önce tespitine ilişkin kontrollerle bu
kazaların önüne geçilebilir.
İki cisim arasında sıkışma ise daha çok iş talimatlarına ve güvenlik kurallarına uyulmaması ve
gözetim eksikliği durumlarında ortaya çıkmaktadır. İş talimatlarına ve güvenli kurallarına uygun
çalışmanın sağlanması, formen ve Saha Mühendislerinin işçileri emniyetli çalışma yönünden
sürekli kontrol etmeleri ile, işçinin işi dışında bir görev yapmasının önlenmesi ve işçinin bu
konularda sürekli eğitimi ile ve iş yeri ortamından kaynaklanabilecek tehlikelerin tespit edilerek
gerekli önlemlerin alınması ile önlenebilir.
Fırlayan uçuşan malzemeler, daha çok boşluklardan veya sahanın tertip düzeni ve temizliğinde
yetersizlikler bulunduğunda meydana gelmektedir. Kayma nedeni ile düşme zeminin düzgün
olmaması veya yine sahada gereksiz tehlike yaratacak şekilde malzeme istiflenmesi, başıboş
bırakılan malzemeler veya saha temizliğinin yeterli ölçüde yapılmaması nedenleri ile meydana
gelmektedir. Fırlayan ve uçuşan malzemelerle ilgili kazaların önlenmesi için ise, öncelikle
yakalama ağı vb. toplu koruma araçları, çalışanların güvenli geçiş yollarının belirlenerek, üzeri
kapalı geçiş alanları tünelleri oluşturulması, ayrıca fırlama veya düşme olasılığı bulunan
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malzemelerle çalışan işçilerin malzemelerini mümkün olduğunca takım çantası içinde
taşımaları, ceplerine koymamaları, şantiyede tüm çalışanların baret, emniyet ayakkabısı ve
gözlük gibi kişisel koruyucu malzemelerini mutlaka kullanmaları, yüksekte yapılan
çalışmalarda çalışma platformlarına eteklik tahtası yapılması ve kenar koruması olarak
yerleştirilen korkuluklara kafes tel (mesh) gerilmesi ve zeminlerdeki ve kenarlardaki boşlukların
kapatılması ile büyük ölçüde önlenebilir.
Zorlama daha çok işçinin bilinçsizce davranması veya emniyetsiz davranışı şeklinde ortaya
çıkmaktadır. İşçilerin çalışırken ergonomik çalışma şekilleri hakkında bilgilendirilmesi ve
emniyetli çalışma şekillerin gösterilmesi ve sürekli gözetim ile önlenebilir.
Yüksekten düşme daha çok iskelelerde çalışma sırasında, iskeleler üzerinde gerekli önlemlerin
yeterli ölçüde alınmaması durumunda veya işçinin kişisel koruyucusunu kullanımdan kaçındığı
durumlarda ortaya çıkmaktadır. İskele kurulumundan başlamak üzere, iskeleler, iskele
kurulumu ile ilgili eğitim almış kişilerce kurulmalıdır. İskele üzerinde sağlam sabitlenmiş bir
yürüme platformu, kenar korkulukları ve eteklik tahtası mutlaka monte edilmiş olmalıdır.
İskeleye çıkış ve iniş için emniyetli merdiven sağlanmış olmalıdır. Bunun dışında yüksekten
düşme olayları şaftlarda emniyetli iskele kurulumu bulunmaması veya kenar korkuluğu
bulunan sağlam platformlar olmaması durumlarında veya bina içinde kenar korkuluğu
bulunmayan kısımlardan düşme şeklinde veya zemin üzerinde bırakılan boşluklar nedeni ile
meydana gelmektedir.
Malzeme düşmesi de yine zemin üzerinde bırakılan boşluklardan, eteklik tahtası olmayan
iskelelerden ve işçilerin dikkatsizliği nedeni ile meydana gelebilmektedir.
Şantiye içindeki trafik kazaları ise, saha trafik yolların emniyetli geçişleri sağlayacak şekilde
düzenlenmemesi nedeni ile, şoför hatası nedeni ile, bakım onarımı yapılmamış emniyetsiz
araç kullanımı vb. nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.
Yangın,

şantiyelerde,

daha

çok

kimyasal malzemelerin

emniyetli

depolanmaması,

kimyasallarla ve sıcak işlerde çalışılırken yangına karşı önlemlerin alınmaksızın işe
başlatılması, sahada yanıcı malzemelerin başıboş bir şekilde bırakılması saha temizliğinin
yapılmaması vb. nedenlerden kaynakla bilmektedir.
Şantiyede kavga, kargaşalık vb. olaylara meydan vermemek için, işçilerin sürekli gözetim
altında tutulması ve sürekli eğitimle kavga vb. olaylarla sadece kendilerine ve karşılarındakine
değil, tüm diğer çalışmalara karşı risk oluşturabilecekleri kendilerine anlatılmalıdır.
Elektrik çarpması ile ilgili olaylar, elektriksel tüm kabloların ve fişlerinin topraklı olması ile,
elektrik geçirgenliği olan tüm metal yüzeylerin topraklanması veya yatlımı ile, seyyar elektrik
panolarında kaçak akım rölesi takılması ile, elektrik kablolarının ıslak zeminlerden
geçirilmemesi vb. gerekli önlemlerin alınması ile önüne geçilebilir. Elektrikçilerin eğitimli olması
ve yetkili elektrikçinin haricinde kimsenin elektrikle ilgili arızaları gidermeye çalışmaması
çalışanlara anlatılmalı, elektriksel aletlerin daha düşük voltta teminine ilişkin önlemler
uygulanabilir.
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Şantiyelerde iş kazası geçiren işçilerin vücutlarında etkilenen kısımlarına göre (Tablo.16)
değerlendirilmesi:
Tablo.16 Meydana gelen kazalarda kazalananın yaralanan uzuvluna göre dağılımı
YARALANAN UZUV KAZA SAYISI
Baş
Ayak
Ayak bileği
Boyun
İç organ
Burun
Diz
El
El bileği
El parmakları
Göğüs
Gövde
Göz
Kalça
Karın bölgesi
Yüz
Kulak
Omuz
Kol
Testis bölgesi
TOPLAM

38
65
4
2
1
4
8
6
61
51
12
2
45
6
2
27
4
7
36
1
382

YARALANAN UZUVLAR
Ayak

17%

El bileği

16%

El parmakları

13%

Göz

12%

Baş

10%

Kol

9%

Yüz

7%

Göğüs

3%

Diz

2%

Omuz

2%

Kalça

2%

El

2%

Kulak

1%

Burun

1%

Ayak bileği

1%

Karın bölgesi

1%

Gövde

1%

Boyun

1%

Testis bölgesi

0%

İç organ

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Şantiyelerde meydana gelen 382 iş kazası sonucunda kazanın niteliğine ve vücutta etkilenen
uzuvlara göre incelendiğinde; en çok el, kol ve parmakların (%14), ayakların (%17) ve gözlerin
(%12) etkilendiği görülmektedir. Daha çok yüz bölgesinin ve ellerin parmakların korunmaması,
örneğin marangoz aletlerinde parmak koruyucu siperlerin bulunmaması veya aletlerin
koruyucularının yerinden çıkarılarak kullanılması nedeni ile bu kazalar meydana gelmektedir.
Bunun dışında, başın da (%9,8) etkilendiği görülmektedir. Ellerin, parmakların korunması
kişisel koruyucu eldiven kullanımının daha sıkı kontrolü ile önlenebilir. Bu itibarla, işçinin birinci
derece amirleri tarafından kişisel koruyucu malzemelerin kullandırılması ve amirleri tarafından
emniyetli çalışmaları bakımından daha fazla kontrol ve uyarı yapmaları gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Bunun nedeninin de eldiven gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmamaları kadar,
kullandıkları makinelerde parmak koruyucu olmaması veya işçilerin çalışırken kullandıkları
alet, cihaz ya da makinelerin muhafazalarını yerinden çıkarmaları dolayısıyla kazaların bu
nedenle kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu itibarla, işçinin birinci derece amirleri tarafından
kişisel koruyucu malzemelerin kullandırılması ve amirleri tarafından güvenli çalışmaları
bakımından daha fazla kontrol ve uyarı yapmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Kaza nedenleri;
Tablo.17 Meydana gelen kazaların nedenlerine göre dağılımı
a. Emniyetsiz Davranış Nedeni ile Oluşan Kazalar
Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM) kullanmamak
Verilen eğitimlere uygun çalışmamak
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Yaptığı işi bilmemek
Alet veya ekipmanı emniyetsiz olarak kullanmak
Alet veya ekipmanın koruyucusunu kullanmamak
Tehlikeli yük taşımak ve yüklemek
Dalgınlık
Tehlikeli hızda çalışmak
Tehlikeli depolamak veya istiflemek
Ergonomik koşullara uymamak
Görevi dışında iş yapmak
Toprak hatsız elektrikli alet kullanmak
Yaptığı işe uygun KKM kullanmamak
İşi ciddiye almamak
b. İş yeri Ortamından Kaynaklanan Kazalar
Dağınık ve düzensiz işyeri
Bakımsız veya testi yapılmamış makine veya ekipman
Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma olasılığı bulunan her türlü alanda yapılan
çalışma
Isı değişikliği
Yetersiz aydınlatma

İş kazalarının nedenlerinin başında diğer A İnşaat Şirketinde de olduğu gibi, en çok iş kazaları;
kişisel koruyucu kullanmama, verilen eğitimlere uygun çalışmama ve yaptığı işi bilmeme, alet
veya ekipmanı emniyetsiz kullanma, alet veya iş ekipmanının koruyucusunu kullanmama,
tehlikeli yük taşımak ve yüklemek nedeniyle meydana gelmektedir. (Tablo.17) Bu tür iş
kazaları, denetim ve alt işverenlere (taşeronlara) uygulanan disiplin cezaları ile önüne
geçilebilir. Dalgınlık ve yorgunluk veya uykusuzluk nedenleriyle yapılan kazaların meydana
gelme nedeninin de şantiyelerde çok uzun süre fazla mesaili çalışılmasından ötürü çalışanların
yorgun düşmelerinden kaynaklanmasıdır.
Bu itibarla, KKD kullanmama veya diğer emniyetsiz davranışlar sonucu oluşan tüm kazalarla
ilgili olarak, işçilere sürekli eğitim verilmesi ve sıkı bir gözetim ile, uygunsuzlukların veya
sahadaki tehlikelerin kazaya dönüşmeden önce gerekli önlemlerinin alınması ile çalışanların
emniyetsiz davranışları nedeni ile kaynaklanan kazaların azaltılması sağlanabilir. Emniyetli
çalışmamakta ısrar eden veya ciddiye almayan işçilere veya çalışanlara gerektiğinde sözlü ve
yazılı uyarılar veya cezalandırma yoluna gidilerek, benzer olayların tekrarlanmaması
bakımından uygulanmalıdır.
Öte yandan, doldurulan iş kazaları rapor kayıtlarından, iş kazalarının diğer nedenlerinin;
yaptığı işi bilmemesi ve iş güvenliği konusunda iyi eğitim görememesinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
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İşyeri ortamının emniyetsiz koşullarından kaynaklanan kazaların ise, dağınık ve düzensiz iş
yeri koşullarından, ısı değişikliğinden, bakımsız veya test edilmemiş makine veya ekipmanların
kullanımından, kaygan zemin nedeni ile, yetersiz aydınlatma nedeni ile meydana gelmiştir.
Kazaların büyük çoğunluğunun, dağınık ve düzensiz işyeri ortamından kaynaklanması nedeni
ile, şantiyelerde saha düzeni ve tertibine, temizliğine daha fazla önem verilmesi ve gerekli
önlemlerin alınarak çalışılması halinde bu kazaların önüne geçilmesi mümkündür.
Isı değişikliği nedeni ile oluşan kazalar, özellikle çalışılan ülkelerin sıcak iklim kuşağında
bulunması nedeni ile aşırı sıcaktan bayılmaların, tansiyona bağlı rahatsızlıkların artması, tuz
ve su kaybı nedeni ile vücudun daha çabuk yorgun düşmesi gibi nedenlerden ötürü, dikkatin
dağılmasına ve akabinde bu tür kazaların artmasına neden olmaktadır. Bu tür kazaların
azalmasını önlemek üzere, şantiyelerde tuz tableti dağıtılmakta, su sebillerinin sayısı
arttırılmakta, çalışanlara gerekli uyarı ve ikazlar eğitimlerle desteklenerek aktarılmaktadır.
Bu bölümde irdelenmesine çalışılan kazaların oluş nedenlerinin incelenmesinde, A İnşaat
firması ile ilgili bölümde de belirtildiği gibi, neden – sonuç ilişkisi iş kazalarının oluşumunda
önem kazanmaktadır.
Çünkü, neden ortadan kaldırıldığında sonuç olan iş kazası da otomatik olarak ortadan
kalkmaktadır.
Bu itibarla, kazaların oluşumu Proje yönetimince yasalar gereği alınacak önlemlerle,
sağlanacak araç ve gereçlerle ortadan kaldırılmadıkça iş kazaları artarak devam edecektir.
İş sağlığı ve güvenliğinde “eğitim” çözümlerin en başında gelmektedir. Ancak, eğitim faaliyeti
bir temel çözüm de değildir. Eğitim, işyerindeki tehlikeli ortam koşullarının İnşaat Şirketinin
Proje yönetimince düzeltilmesi halinde etkili olacaktır. Nitekim, 6331 sayılı Kanununun 17.
maddesine göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını işveren sağlar. Bu
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya
çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
4.2.3 Üçüncü Bölüm;
Kaza piramidi analizi yöntemiyle İstanbul Kanal inşaatında bir dönem içerinde meydana
gelecek iş kazalarının tahmini sayısı nasıl hesaplanmalıdır. Bu tahmin, makalenin 2.Tanımlar
bölümünün 2.3.2 kısmındaki “Beklenen Kaza Sayısı” formülü kullanılarak yapılacaktır.
2.3.3 bölümünde de belirtildiği gibi, bir işyerinde beklenen iş kazalarının formülü şöyledir;
Örnek Alınan B şirketinin İş kazası Hızı ∗ İstanbul Kanal İnşaatında
toplam çalışışan saat sayısı
ı ı=
225.000
Önce, B inşaat şirketinin iş kazası hızını bulalım;
- ş. Ş/-0 - -ş

ı 1ı ı =

B inşaat şirketinde kaydedilen toplam iş kazası sayısı
∗ 225.000
Toplam Çalışılan Saat Sayısı
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382
∗ 225.000 = 8,5 ;I= ş>?@AB>C>C İş @DEDFG HGEG
10.089.528
Bir başka anlatımla, (A) inşaat şirketinin referans dönemi içerisinde her 100 işçide 8,5 işçi iş
kazası geçirmiştir.
Sonra, İstanbul Kanal İnşaatında meydana gelecek iş kazasının tahmini sayısını (Beklenen İş
Kazası Sayısını) bulalım; Kanal İstanbul inşaatında çalışacak tahmini işçi sayısı 10.000, yılda
50 hafta ve haftada 45 saat çalışıldığı var sayılırsa toplam çalışılan saat sayısı (10.000 x 50 x
45) 22.500.000 olacaktır. Bu taktirde;
8,5 ∗ 22.500.000
= 850 IA@JACAC >ş @DEDFG FDKGFG
225.000
Buna göre, Kanal İstanbul inşaatında 850 iş kazası olacağı tahmin edilmektedir. Bu kazaların
sonuçları ise B inşaat şirketinin kaza piramidine (Şekil.8) göre hesaplanabilecektir. Şöyle ki;

% 0,3
% 0,5
% 14

Şekil.8

% 85

B İNŞAAT ŞİRKETİNİN KAZA PİRAMİDİ

B İnşaat Şirketinin piramidine göre, bu şirketinin şantiyelerinde meydana gelen toplam 382 iş
kazasının 0.003’ü ölümlü, 0.005’i uzuv kayıplı, 0.144’ü 3 günden fazla istirahati gerektiren ağır
yaralanmalı ve 0.848’i ise ilk tedaviyi müteakip iş başı yapılan ya da 3 günden az istirahati
gerektiren yaralanma ile sonuçlanmıştır.
Bu oranlara göre yine ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14000 belgesine sahip, ayrıca entegre
yönetim sistemini de kurmuş ve kadrolarını oluşturmuş kurumsal müteahhitler ile Kanal
İstanbul inşaatında tahmini toplam 10.000 işçi çalıştırıldığında bir yıl içerisinde meydana
gelmesi olası 852 iş kazasının kaza piramidi ise aşağıdaki gibi olacaktır. (Şekil.9) Bu piramid
esas alındığında, Kanal İstanbul inşaatında meydana gelecek toplam 852 kazada 3 ölümlü, 4
uzuv yaralanmalı, 123 üç günden fazla iş günü kayıplı yaralanmalı ve 722 iki gün ve daha az
iş günü kayıplı yaralanmalı iş kazaları olacaktır.
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% 0,3
% 0,5
% 14
% 85

Şekil.9 İstanbul kanal inşaatı olası (beklenen) kaza sayıları
4.3 (C) İNŞAAT ŞİRKETİ
Bu makalede başka bir bakışla, ne ISO 9001 ve OHSAS 18001 yerine geçen ISO 45001
belgesi bulunmayan ne de Yönetim Sistemi (EYS) kurmamış ancak gerekli önlemleri yasal
mevzuata uygun olup olmadığını bir Danışman, bir iş güvenliği Şefi ve ona yardımcı destek
elemanları ile denetleyen ve bu nedenle kayıtlarını düzgün tutan üç büyük firmanın
Konsorsiyumu ile kurulan (C) inşaat firması tarafından inşa edilen ve 2000'de hizmete açılan
İstanbul ilindeki dış hava terminali inşaatı şantiyesindeki sağlık birimi kayıtları incelenmiştir. Bu
kayıtlara göre; bu inşaatta 4.750.000 adam/saat çalışıldığı bu süre içerinde 1622 iş kazası
meydana geldiği tespit edilmiştir. (C) inşaat firmasının kaza piramidine göre, toplam 1622 iş
kazası meydana gelmiş, bu kazaların 0.1.2’si olan 3 ölümlü, 0.044’ü olan 72 üç gün ve daha
fazla iş günü kayıplı yaralanma, 0.176’sı ise 286 ilk tedaviyi müteakip iş başı yapılan ya da iki
gün ve daha az iş günü kayıplı yaralanma ile sonuçlanmıştır (Bkz: Şekil.10).
Bu oranlara göre; 6331 sayılı İSG Kanunu’nun yürürlükte olmadığı tarihlerde faaliyette bulunan
“C inşaat şirketi” referans alındığında Kanal İstanbul İnşaatında olması muhtemel iş kazası;
;N = İCşDDB ş>?@AB>C>C İş @DEDFG HGEG ∶
IA@JACAC >ş @DEDFG FDKGFG ∶

1622
∗ 225 .000 = 76,8
4.750.000

76,8 ∗ 22.500.000
= 7683
225.000

Şekil.10 (B) inşaatı olası (beklenen) kaza sayıları
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Kanal İstanbul inşaatını yüklenen müteahhitler taahhüt ettikleri inşaatı, ISO 9001 ve OHSAS
18001 yerine geçen ISO 45001 belgesi bulunmadan ve Yönetim Sistemini (EYS) kurmadan
yaklaşık 10.000 işçi ile çalıştıkları taktirde toplam 7683 iş kazası olacaktır. Bu iş kazaları
sonucu kaza piramidine göre, Kanal İstanbul inşaatında meydana gelecek toplam 7683 kazada
77 ölümlü, 307 üç gün ve daha fazla iş günü kayıplı yaralanma, 1306 iki gün ve daha az iş
günü kayıplı yaralanma, ve 5993 minör yaralanmalı kaza olacaktır (Bkz: Şekil.11).

Şekil.11 İstanbul kanal inşaatı olası (beklenen) kaza sayıları

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılması muhtemel Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse 10.000 işçi çalışacak, bu taktirde (A)
inşaat şirketi ölçüt alındığında 710, (B) inşaat şirketi ölçüt alındığında 852 iş kazaları meydana
gelecektir. Bu kazalar sonucu da en az iki işçi hayatını yitirecektir. Bu sayılar, Entegre Yönetim
Sistemi kurmuş kurumsal şirketlere göredir. Oysa, ISO 45001 belgesi ve Entegre Yönetim
Sistemi bulunmayan üç büyük firmanın Konsorsiyumundan oluşan (C) inşaat şirketi ölçüt
alındığında ise gerekli önlemleri yasal mevzuata uygun almasına ve kayıtlarını düzgün
tutmasına rağmen iş kazası sayısı 7683’e, ölüm sayısı 77’ye çıkacaktır.
Buradan çıkartılacak sonuç, inşaat şirketleri çalışanların sağlığına ve güvenliğine önem
verdiğinde başka bir anlatımla kurumsallaşma talebinde bulunan işveren “Entegre Yönetim
Sistemi” ni kurup gereken kadrosunu oluşturmuşsa iş kazalarını azaltacak ölüm sayısını da
düşürecektir.
Bu makalede, aynı zamanda işverenlerin ve iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin
işyerlerindeki

kaza

tutanaklarında

yer

alan

kaza

verilerini

kendilerinin

kolayca

değerlendirmesine imkan veren bir analiz örneği sunulmaktadır. Bu konuda yapılacak gelecek
çalışmalarda ileriye dönük tahminler yapılabilir, kaza olasılığı ve riskini belirlemede bulanık
mantık modeli geliştirilebilir ve işyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği planları bu
sonuçlara göre revize edilebilir.
İşverenin “olası tehlikeleri tanımlama, riskleri değerlendirme ve çalışanlar tarafından yapılan
tüm operasyonlarda risklerin yeniden değerlendirip önlem alma hakkında yazılı bir belge
(prosedür) geliştirip kazaları önleme” görevine uyulması gerektiği açıktır. Nitekim, 140 sene
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önce 1880 yılında Federal Almanya’da Simens Fabrikası sahibi Werner; “kazaların önlenmesi
işverenin sadece yasal düzenlemelere uyması değil, firmanın kurumsal sorumluluk ve aynı
zamanda ekonomik bir gerekliliğe uyma meselesidir” demiştir. (Werner / Siemens, 1880)
Bu itibarla, her işveren veya işyeri parametreleri belirli teknolojilere, araçlara, kişisel ve yeterlilik
ön koşullarına göre ayarlaması gerekir. Bu ancak risk analizlerine dayanarak, risklerin ortadan
kaldırılmasına yönelik önlemlerin ele alınmasına ve iş güvenliği kurallarına uygunluğunun
denetlenmesine bağlıdır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasına yönelik her
müdahale, işveren için mali açıdan sorun olmakla birlikte, çalışanların yaşamları ve sağlıkları
açısından işyerindeki kazalardan kaynaklanan hasar veya iş günü kayıplarından hiçbir zaman
daha yüksek ve değerli değildir.
Bunun için işverenler ve yükleniciler (alt işverenler), işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak
için kanun ve yönetmeliklere uygun prosedürleri/yönergeleri hazırlamalıdır. Ayrıca, çalışanların
güvenlik yönergelerine uymalarını sağlamak için inşaat proje sahasının yetkili bir kişi/kişiler
tarafından uygun aralıklarla kontrol edilmesi sağlanmalıdır.
İşverenler, çalışanların ve üçüncü kişilerin şantiyelerde maruz kalacağı sağlık ve güvenlik
risklerini tespit etmek ve bunları kontrol etmek için mantıklı önlemler almak ve kontrol altında
aldıklarından emin olmak için işe başlamadan önce bir risk değerlendirmesi yapmak gerekir.
Alt işverenler de inşaat sahalarında kaza kayıtlarını tutmalı ve hafif yaralanmadan ölümcül
kazalara kadar her türlü kazayı kayıt altına alıp asıl işverene rapor etmeli ve AÇSH
Bakanlığı’na bildirimde bulunulmalıdır. Tüm çalışanlara işe başladıklarında, ilk yardım ve
yangın güvenliği gibi temel konuları içermesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konularında işe
giriş eğitimi verilmelidir. Riskler değiştikçe işçilere tazeleme eğitimi verilmelidir.
Yükleniciler (alt işverenler), tekliflerini hazırlarken güvenlik ve sağlık hizmetleri için bütçesine
yer vermeli ve bu bütçe, ihale maliyetlendirmenin bir parçası olmalıdır. Kişisel Koruyucu
Donanımının sağlanmasına ilişkin maliyetler de ihale bütçesinde yer almalıdır. Devlet, teklif
sahiplerinin rekabet edebilmek ve parasal zararı önlemek amacıyla rekabetçi hale
getirilmesine yönelik iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini gözden geçirilmemelidir.
Saha denetleme personeli (İş güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri) iş sağlığı ve güvenliği
konusunda duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Kurallar şantiyedeki herkes için geçerli olmalı ve yazılı
olmalı ve etkilenebilecek herkesin dikkatine sunulmalıdır.
Kazaların meydana gelmemesi ve bunların önlenmesi konusunda doğrudan veya dolaylı etkisi
olan tüm taraflar arasında farkındalığı artırmak için yoğun eğitim kampanyaları başlatılmalıdır.
AÇSH Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sağlık ve güvenlik önlemleri
konusunda eğitim materyallerinin bir veri bankasının tutulabileceği bir bilgi ve eğitim paketleri
içermeli ve bunları ilgili taraflara yaymak için pratik yöntemler geliştirmelidir. AÇSH Bakanlığı
İş Teftiş Başkanlığı, inşaat şantiyelerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi düzenli olarak ve etkin
bir biçimde sağlık ve güvenlik açısından denetlenmesini sağlamalıdır.
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Son olarak, inşaat işyerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin performanslarda
meydana gelen ramak kala olaylar, bilinmeyen bir sorunun belirtileri olarak kabul edilmeli
alınacak önlemler tekrar gözden geçirilmelidir. Zira, yaralanmasız kazaların ortadan
kaldırılmasının genellikle ciddi kazaların ortadan kaldırılması üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Bu görüş, Heinrich'in kaza piramidine aşağıdan yukarıya değil yukarıdan aşağıya odaklandığı
anlamına gelmektedir. Prof. Dan Petersen, İş güvenliği Yönetimi kitabında şunları yazmaktadır:
“Herhangi bir toplu veriyi incelersek, geçici iş günü kaybı ile sonuçlanan kaza türlerinin, sürekli
iş günü kaybı (sakatlık) ya da ölümle ile sonuçlanan iş kazası türlerinden farklı olduğunu
kolayca görebildiğimiz gibi nedenlerinin de farklı farklı olduğunu görebiliriz” [5].
Özetle, “Ucuz atlatılan” olarak tanımlanan ramak kala olayların artması kişisel zararlara veya
ekipmana ya da tesise zarar vermesine neden olmasa da, şirketler, ramak kala raporları takip
ederek, analiz ederek ve yöneterek, bu sıfır maliyetli derslerden çok şey öğrenebilir ve
iyileştirmeler yapabilirler. Başka bir anlatımla, ramak kalaları raporlama ve soruşturma, daha
ciddi bir olaya neden olmadan önce güvenlik veya sağlık tehlikelerini tanımlar ve kontrol eder.
Ramak kala olayları rapor etmede amaç, suçlamada bulunmak değil, neden olduğunu bulmak
ve altta yatan kök nedenlerini tespit etmektir. Aksine, sadece yaralanma veya hasar oluştuktan
sonra harekete geçmek büyük bir hüsranla sonuçlanır. Her bir iş kazası, üzücü zararlara yol
açacak ve günlük operasyonlara müdahale ederek büyük masraflara neden olacaktır. Ayrıca,
gelecekte benzer bir kazanın oluşmasını önlemek için şirket ek kaynaklar harcamak zorunda
kalacaktır.
Bu nedenle, işyerinde meydana gelen ramak kala olayları raporlama ve soruşturmalarda, daha
ciddi bir olaya neden olmadan önce tehlikeleri ortaya çıkarmada ve önlemede daha ucuz ve iyi
bir iş anlayış olacağı düşünülmektedir.
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DÜŞME OLASILIĞI YÜKSEK OLAN İNŞAATLARDA KAT DÖŞEME
KENAR BOŞLUKLARINDA, DÖŞEME ÜZERİNDE BULUNAN
MERDİVEN, TESİSAT VE ASANSÖR BOŞLUKLARINDA TOPLU
KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
Özet
Gerek Dünya’da gerekse ülkemizde meydana gelen ölümlü iş kazalarının başında yapı işleri
gelmektedir. Bu iş kazalarının büyük bir çoğunluğu da yüksekte yapılan çalışmalarda
çalışanların düşmesi sonucu ölüm veya ağır yaralanmalardan oluşmaktadır. Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun yıllık kaza istatistiklerine bakıldığında kaza sayıları, maalesef yüksekte güvenli
çalışma konusunda yetersiz olunduğu görülmektedir.
Nedeni ise, yapılan inşaatlarda ya hiç önlem alınmaması ya da yetersiz ve ilkel önlemlerle
çalışılmasıdır. Bir başka neden de mevzuatımızdaki İş güvenliği uzmanlarının ön tehlike
belirleme zorunluluğu yani risk değerlendirme çalışmaları yapması da kağıt üzerinde
kalmaktadır. Çünkü, işverenlerin risk değerlendirmede tespit edilen önlemleri “masraf” olarak
görmeleri, etkin ve gerçekçi önlemlerin alınmasında en büyük handikaptır. Yıllardır iş
kazalarının bir türlü önlenememesinin (azaltılamamasının) sonucu mevzuata zaman zaman
şekil verilmekte olan ülkemizde yüksekte güvenle çalışmak için uyulması gereken kurallar, yeni
çıkartılan yönetmeliklerde teknik detayları standartlar ile çözümleme yoluna gidildiği bu
makalede anlatılmaya çalışılmıştır.
Giriş
Günümüzde inşaatlarda yüksekten düşmeler, özellikle inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin
ağır yaralanmalarının ve ölümlerinin bir numaralı nedeni olmaya devam etmektedir. İş
kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda yüksekten düşmeler; ikinci sırada, ölümlerde ise
birinci sırada yer almaktadır.Yüksekten düşmelerdeki ölüm olasılığı diğer çalışmalardan daha
fazladır. Bu bakımdan, yükseklik farkı gözetilmeksizin, düşme sonucu yaralanma riskiyle karşı
karşıya olan tüm çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. Nitekim,
OSHA Occupational Safety and Health Administration (İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) verileri
de 3,4 m. üzerindeki yükseklikte çalışırken düşen insanların % 85’inin hayatını kaybettiğini
göstermektedir. İngiltere’deki Sağlık ve Güvenlik Kuruluşunun (HSE) en son istatistiklerine
göre, 2017’de inşaatta çalışan işçilerin ölümle sonuçlanan kazalarının en sık nedeni, en fazla
yüksek yerlerde çalışılması ve tüm işyerindeki düşme sonucu tüm yaralanmaların % 26’sını,
malzeme düşmelerinin ise % 13’ünü oluşturmasıdır. Görüldüğü üzere, yüksekte yapılan
çalışmalarda iki ana risk bulunmaktadır. Bunlardan biri çalışanların düşmesi diğeri ise, çalışma
yerinde bulunan malzemelerin düşmesidir.
Şekil 1. En yaygın kaza türlerine göre ağır yaralanmalı kazalar (Kaynak: RIDDOR 2013/142017/18)
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Göçük altında kalma

9%

İş makinesi kazaları

9%

Malzeme düşmesi

13%

Taşıt kazaları

18%

Yüksekten düşme

28%

Yapılan bir araştırma, tüm iş kollarındaki yüksekte çalışmaktan dolayı düşmeleri kapsayan
43.000 ölümcül olmayan kaza olduğunu da ortaya koymuştur. Ayrıca, yüksekte çalışma
sırasındaki ölümlerin % 60'ından fazlasının kat döşeme kenar boşluğundan, deliklerden,
merdiven asansör ve tesisat boşluklarından düşmesi sonucu olmasıdır (1).
İngiltere’de son beş yıldaki işçilerin ağır yaralanmaları neredeyse yarısı sadece iki tür kazadan
oluşmaktadır. Bunlardan birisi yüksekten düşme ve diğeri taşıtların neden olduğu kazaların
yarısından fazlası yıllık ortalaması % 19’u inşaat iş kolundadır. İstatistiklerde diğer bir dikkati
çeken husus, yüksekten düşmelerde hafif yaralanma ile sonuçlanan kazaların sadece % 8
olması.
Yüksekten düşme, Avustralya işyerlerinde de önemli bir ölüm nedenidir ve ciddi yaralanma ile
sonuçlanmaktadır. 2008/2011 yılları arasında yüksekte çalışma nedeniyle düşerek ölenlerin
sayısı 112’dir. Bu sayının % 37’si inşaat iş koluna aittir (2).
ABD’de bir kısım araştırmacı 1982-2015 yılları arasında OSHA veri tabanındaki kaza olaylarını
analiz ettikten sonra, şu sonucu çıkardılar (3):
•

Meydana gelen ölümlerin yüzde 42'si (325) yüksekten düşme ile ilgili.

•
Ölen işçilerin yüzde 54'ünün düşme önleme sistemine ilişkin KKD’si yoktu, yüzde
23'ünün KKD’si vardı ancak kullanmadı.
•
Düşme önleme sistemine ilişkin KKD’si olmayan işçilerin çoğu, çatı, cephe ve sac
sektörlerinde konut inşaat alt işveren (taşeron) çalışanı idi.
•

325 düşmenin 107'si 9 m. veya daha yüksekti.

•

768 ölümün yüzde 20'si kazaya uğrayanların çalıştığı işin ilk iki ayında meydana geldi.

Ülkemizde ise SGK 2016 yılı istatistik yıllığına göre düşen kişilerin sayısı 43.810’dur. Oysa,
esas rakamların bunun çok ötesinde olduğu uzmanlarca bilinen bir geçektir. Daha da vahimi
resmi rakamlara göre kişilerin düşmesi, tüm ölümlerin % 18’ini oluşturmasıdır. Ancak resmi
istatistiklerimizde bu düşmelerin yüzde kaçının inşaat iş koluna ait olduğu bilinemediği gibi
nerelerden düştüğü (düşme türlerinin ne olduğu) da bilinememektedir.
Görüldüğü gibi, günümüzde düşme ile sonuçlanan kazalarla baş edebilmek için daha iyi
yöntemlerin ve programların neler olduğu araştırılmaya ve geliştirilmeye devam edilmesine
rağmen, dünyaca düşmeleri önlemekte henüz bir başarıya ulaşmış değiliz. Önümüzdeki
günlerde de azaltmamız pek mümkün görülmemektedir. Zira, “yerçekim gücü” dünyamızda var
olduğu sürece gelecekte her türlü düşme kazasını yaşamaya devam edecektir. Bu itibarla,
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düşmeleri yok etmemiz mümkün görülmemektedir. Ancak, sonuçlarını kesinlikle en aza
indirmek mümkün görülmektedir.
Düşmelerde Koruma Sistemleri
İnşaat iş kolunda düşmelerden korumanın karmaşıklığının bir başka kanıtı düşme tehlikesini
kontrol etmek için kullanılan çok sayıda düşme koruma sisteminin bulunmasıdır. Son 40 yılda,
ABD’de ayrı bir Güvenlik Mühendisliği alt kümesine dönüşen Düşme Koruma Mühendisliği,
Tablo 1'de gösterilen çeşitli düzenlemeler ve standartlar ile desteklenmektedir. Ayrıca, düşme
koruma ile ilgili ABD ve Kanada standart düzenlemeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. TS EN Düşme Koruma Standartları
Standard

Açıklama

TS EN341

Düşmelere karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Düşen aygıtlar

TS EN353-1

KKD yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 1: Sert çapa hattı dahil olmak üzere
kılavuz tipi düşme tutucuları

TS EN353-2

KKD yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa hattı dahil olmak
üzere kılavuz tipi düşme tutucuları

TS EN354

KKD yüksekten düşmeye karşı - Boyunluklar

TS EN355

KKD yüksekten düşmeye karşı - Enerji emiciler

TS EN358

İş konumlandırma ve yüksekten düşmelerin önlenmesi için KKD - İş
konumlandırma ve kısıtlama ve iş konumlandırma boyunlukları için kayışlar

TS EN360

Yüksekten düşmeye karşı KKD - Geri çekilebilir tip düşme önleyiciler

TS EN361

KKD yüksekten düşmeye karşı - Tam vücut kayışları

TS EN362

Yüksekten düşmelere karşı kişisel ekipman - Konnektörler

TS EN363

Düşmelere karşı kişisel donanım - Düşme önleme sistemleri

TS EN364

Yüksekten düşmeye karşı kişisel ekipman - Test yöntemleri

TS EN365

Düşmelere karşı kişisel donanım - Yüksek kullanım ve markalama
talimatları

TS EN795

Yüksekten düşmelere karşı koruma - Ankraj cihazları - Gereksinimler ve
testler

TS EN813

Düşmelerin düşmesini önleyen KKD'ler - Oturtma kayışları

TS EN186

Yüksekten düşmeye karşı KKD - EN795-C Eşdeğer terimlerin listesi

TS EN1263

Yüksekten düşmelere karşı koruma
gereksinimleri, test yöntemleri

TS EN13374

Yüksekten düşmelere karşı koruma - geçici kenar koruma sistemleri. Ürün
özellikleri, test yöntemleri

- Güvenlik ağları. Güvenlik

Tablo 2. ABD ve Kanada Düşme Koruma Standartları
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Kaynak

Bölümler

OSHA STANDARD 29 CFR 1910.23

(E) (1); (E) (3) (IV)

OSHA STANDARD 29 CFR 1926.502

(B) (1) – (B) (14)
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KANADA
Kaynak

Bölümler

British Columbia – National Building Code

4.1.10.1(e), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Manitoba – National Building Code

4.1.10.1(e), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Newfoundland and Labrador – National
Building Code

4.1.10.1(e), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Nova Scotia – National Building Code

4.1.10.1(e), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Ontario – Ontario Building Code

4.1.10.1(1)(b), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Saskatchewan – National Building Code

4.1.10.1(e), 4.1.10.1(2) and 4.1.10.1(4)

Bu makalede, hem işçilerin düşme tehlikesi bölgesine girmesini önleyen önlemlerden hem de
işçilerin düşüşünü durdurmak için kullanılan “Toplu Düşme Koruma Sistemleri”nden söz
edilecektir. “Toplu” deyimi, sadece aynı anda birden fazla çalışana hizmet edebilecek düşme
koruma sistemlerini tanımlamaktadır. Düşme koruma sistem'lerin bazıları, çalışanlara herhangi
bir işlem gerektirmediğinden ve belirli bir iş yerindeki herkes için düşme koruması
sağladıklarından pasif düşme koruma sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu bağlamda bir
emniyet kemeri ve diğer düşme koruma donanımları takmayı gerektiren kişisel düşme koruma
sistemi, aktif düşme koruma sistemi olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca bu makale, inşaat yapım sırasında oluşan kat döşeme dış kenar boşlukları ile döşeme
üzeri merdiven, asansör ve tesisat boşluklarında düşmeye karşı alınması gerekli önlemlerinde
“Toplu düşme koruma sistemi”nin uygulanmasına ilişkindir.
Toplu Korumaya Yönelik Koruma Sistemleri
Yüksekte yapılan çalışmalar hiyerarşisine göre (Bkz: Şekil.2) seviye farkı bulunan ve düşme
sonucu yaralanma olasılığının oluşabileceği her türlü alanda yapılan, önce toplu (kolektif)
yüksekten düşmeden korumasına yönelik (örn. güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici
platformlar, bariyerler, kapaklar, güvenlik ağları, hava yastıkları vb.) önlemlerin alınması
gerekir. Toplu korumaya yönelik önlemlerin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı ya
da uygulanmasının mümkün olmadığı taktirde çalışanların kişisel koruyucu kullandırılarak
düşmeye karşı korumasına geçilir.
Yüksekte çalışma hiyerarşisi, düşme tehlikelerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için tercih
edilen bir kontrol düzenidir. Bu metodoloji, idari kontrollerle tehlike azaltma için ortak güvenlik
uygulamalarını yansıtır. Düşme tehlikesi değerlendirmelerinden toplanan verileri kullanarak,
hiyerarşideki her bir çözüm, her bir tehlikeye ayrı ayrı uygulanabilir. Çözümlerin en iyisinden
en kötüsüne doğru, bu çözümler şöyle sıralanabilir;
•

Tehlikeyi anında giderme,

•

Kenar koruma sistemleri ve düşüş tutucu sistemler kullanılarak her çalışanı toplu
korumaya çalışma,

•

Düşmeyi kısıtlama sistemleri ile ve idari kontrollerle bireysel korumaya çalışma.
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Hiyerarşide en doğalı ve tüm düşme tehlikelerine karşı tercih edilen çözüm, tehlikenin anında
ortadan kaldırılmasıdır. Düşme tehlikesine maruz kalma nedeni, prosedürde, uygulamada,
lokasyonda veya ekipmanda bir değişikliğin düşme tehlikesine maruz kalmayı ortadan
kaldıracağını belirlemek için zorlanır ve değerlendirilir. En iyi pratik, uygun olmayan ekipman
veya sistemleri satın almadan önceki hiyerarşi, herhangi bir tehlikenin önceden tespit
edilmesidir.
Şekil 2. Yüksekte çalışma hiyerarşisi

1
2

3

4

YÜKSEKTE ÇALIŞMA
Zorunlu olmadıkça montaj ve benzeri çalışmalar mümkün olduğunca yerde yapılması
sağlanır.
DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ SİSTEMLER
(Geçici kenar koruyucu sistemler TS EN 13374)
Korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri,
gibi fiziki bariyerler uygulanarak düşme engellenir.

DÜŞMEYİ DURDURUCU SİSTEMLER
Güvenlik ağları ve çalışma platformu ağları (TS EN 1263-1) diğer önlemlere ek
olarak düşme mesafesinin sınırlandırıldığı veya düşme sonucu oluşacak
etkinin azaltıldığı önlem olarak düşmeyi durdurucu olarak kullanılır.
HAREKETİ KISITLAYICI SİSTEMLER
Ankraj noktaları veya dikey ve yatay yaşam hatları ile çalışma alanı
sınırlandırılarak tam vücut kemer sistemleri (paraşüt tipi emniyet
kemeri) veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılarak olası bir
düşme kabul edilebilir bir yükseklikte veya sınırda durdurulur.

Toplu korumanın amacı, riskli durumu ortadan kaldırarak, önemli bir riske maruz kalan bir
çalışanı eşzamanlı olarak korumayı sağlamaktır. Daha önce de değinildiği gibi, bazen “pasif
koruma” olarak da adlandırılan toplu koruma yöntemleri, çalışanın yüksekten düşme riskini
ortadan kaldıracak şekilde kullanılması ve sistem genelinde güvenliği sağlamak için kişisel
koruma donanımına ihtiyaç duymaması anlamına da gelir. Başka bir anlatımla toplu koruma,
yüksekte yapılan çalışmalarda risk altındaki herkesi koruyan ve yüksekte çalışan kişinin başka
herhangi bir şey yapmasını gerektirmeyen tek bir önlemdir. Keza toplu koruma, işyerine
gelenleri ya da yanından geçenleri örneğin yakındaki cereyan eden iş risklerinden de
koruyabilir örneğin, atıkların geçenlerin üzerine düşmesini önler.
Gary Gallagher (4), yüksekte yapılan çalışmalarda yer alan risk yönetimi hiyerarşisine bağlı
olarak kolektif korumanın rolünü göz önünde bulundurmakta ve bu nedenle işin başlangıcında
iskele planlamasının ve ürün seçiminin önemini vurgulamaktadır. Toplu koruma yöntemleri, bir
bireyin yüksekten düşme riskini ortadan kaldıracak şekilde kullanılması ve sistem genelinde
güvenliği sağlamak için kişisel koruma ekipmanına gerek duymaması anlamına gelmektedir.
İngiltere’nin Yüksekte Çalışma Yönetmeliği (WAHR) 2005, yüksekte yapılan işlerde kullanılan
ekipmanı planlarken ve seçerken basit bir kontrol hiyerarşisini takip etme zorunluluğunu
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getirmektedir (5). Ülkemiz mevzuatında da benzer hüküm bulunmaktadır40. Böyle bir hüküm,
sadece yüksekte çalışmalarda düşmenin sonuçlarını en aza indirir.
Bu itibarla, daha önce de değinildiği gibi yüksekte yapılan çalışmalarda toplu koruma her
zaman tercih edilir. (Bkz: Tablo.3) Esasen bu konuda mevzuatımızda amir hükümler de
getirilmiştir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, EK.4/2-ç)
Özellikle yüksekte çalışmalarda toplu korumaya yönelik önleme ekipmanları birden fazla kişiyi
korur ve uygun şekilde monte edilirse insanın hareketlerini kısıtlamadan çalışmasını sağlamak
ve herhangi bir ek önlem için özel bir eğitimde de gerek duyulmaz. Bu sistemler, ayrıca
kullanıcıyı kısıtlayabilen düşüş tutucu sistemin kullanımına duyulan ihtiyacı da reddeder.
Tablo 3. Yüksekte çalışma hiyerarşisi
Düşmeyi
sistemler

önleyici Hareketi
sistemler

kısıtlayıcı

Düşmeyi
durdurucu
sistemler

Koruma
sağlama

Çalışanın
olası
Çalışan ile düşme riski
Çalışanın düşme riski düşme durumunda
olan
çalışma
yeri
olan alana ulaşmasına belirli bir seviyede
arasında geçici kenar
ilişkin yapılan engelleme tutulmasının
koruma
sağlanması

KKD ihtiyacı

Yok

Var

Var

Eğitim ihtiyacı

Yok

Var

Var

Çalışanın
düşme
potansiyeli

Yok

Orta

Yüksek

İnşaat sektöründe en fazla risk taşıyan yüksekte yapılan çalışmalarda rastlanan ve neredeyse
yarısını oluşturan düşme olaylarının ağır yaralanma ve hatta ölümle gerçekleşen iş kazalarının
meydana geldiği;
a)

Kat döşeme kenarlarının çevresinde,

b)

Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik
meydana getiren boşlukların çevresinde,

c)

Yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri
boşluklarda,

d)

Kat merdiveni kenarlarında,

e)

Çatı kenarlarında ve özellikle çatılarda bulunan kırılgan yüzeylerin çevresinde,

40

Yüksekte yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten
düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. Yapı İşerinde Sağ. Ve Güv.
Yön. EK 4/A2(b)
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f)

Kalıp çalışmalarında (perde, kolon, tabliye imalatı vb.) çalışma alanının çevresinde,

g)

Seviye farkı bulunan, uygulanabilir diğer çalışma alanlarında,

Geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması sağlanmalıdır. Bu sistemlerin kullanımının
uygulanamadığı veya daha etkili bir toplu koruma tedbirinin uygulanmasının mümkün olmadığı
durumlarda düşmeye karşı diğer koruma önlemleri uygulanmalıdır.
Geçici Koruma Sistemleri
Kenar koruma literatürde “kişilerin ve nesnelerin öncelikle daha düşük bir seviyeye düşmesini
önlemek için kullanılan sistemler” olarak tanımlanmakta ve çalışanlara çok daha güvenli
çalışma ortamları sağlamaktadır. Kenar koruma sistemlerinin mevcut birçok farklı türleri
bulunmaktadır. Her bir türün farklı faydaları ve sınırlamaları bulunduğundan her proje için
doğru kenar korumanın seçimi büyük önem arz etmektedir.
Yüksekten düşme ile ilgili alınabilecek toplu koruma önlemlerinin başında “düşme önleyici”
olarak; geçici ve kalıcı korkuluk sistemleri gelmektedir. Bu sistem, “birincil-düşme önleyici”
toplu koruma önlemi statüsünde anılması kanımızca doğru olacaktır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetmeliği’nde anılan diğer bir toplu koruma önlemi ise güvenlik ağları ve hava
yastıklarıdır. Bu noktada korkuluk sistemleri ile güvenlik ağları ve hava yastıkları arasındaki
önemli bir ayrıma dikkat çekilmesi gerekmektedir. Korkuluk sistemleri korumayı kaynağında
sağlarken güvenlik ağları ve hava yastıkları düşme başladıktan sonra devreye girmektedir. Bu
özelliği ile güvenlik ağlarının ve hava yastıklarının “ikincil” veya “düşme tutucu” toplu koruma
önlemi kategorisinde anılması daha doğru olacaktır [4]. Yüksekten düşme kazalarının büyük
bir bölümünün önüne dayanıklı, işlevsel ve projeye özgün “korkuluk” kullanımı ile geçilebileceği
düşünülmektedir. Uluslararası mevzuatlar incelendiğinde, bu konuyla ilgili birçok gelişmiş
ülkede standartların yayınlandığı ve kullanımda olduğu görülmektedir. Bu konuda yayınlanan
en temel yönetmelik olarak EN 13374, ülkemizde 18.12.2013 tarihinde Türk Standardı olarak
kabul edilmiş ve TS EN 13374 standart numarası ile yayımına karar verilmiş ve Yapı İşlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin EK 5/B’de yerini almıştır. (Değişik ibare: RG31/12/2018-30642 4.Mükerrer)
Binaların ve diğer yapıların inşaatı sırasında, kule hariç olmak üzere yapılan çeşitli inşaatlarda
işçiler, Şekil 3'de görüldüğü gibi üç tür çalışma alanında düşme tehlikesi ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bir işçinin, yüksekte çalışırken görevini yaptığı yerde düşme tehlikesine maruz
kaldığı yere “Düşme Tehlikesi olan Çalışma Alanı” denilir.
Tanımlanan bu alanlarda toplu koruma ile düşmeye karşı önlem alınması gerekmektedir.
Düşme tehlikesinin bulunduğu yüksek bir yerde düşme koruma sistemi tarafından kontrol
edilen alana da “Düşme Tehlikesindeki Korumalı Alan” denilir. Bu alanda, iki veya tek boyutlu
olabilir. Bu düşme tehlikesi bulunan üç boyutsal çalışma alanından biri tamamen düz yüzeyden
(Şekil 3a), bir diğeri eğimli bir yüzeyden (Şekil 3b) ve bir diğeri de dikey bir yüzeyden (Şekil 3c)
oluşmaktadır (6).
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Şekil 3. Düşme Tehlikesi Çalışma Alanları. a) Düz yüzey, b) Eğimli yüzey, c) Dik yüzey

Bu çalışma alanlarındaki geçici kenar koruma sistemi içerisinde bulunan ve ülkemizin de kabul
edip zorunlu hale getirdiği Avrupa Birliği'nin standartı olan UNE-EN13374 geçici korkuluklara
ilişkin gereklilikleri kapsamaktadır. Bu standarda dayanan ve çelikten yapılmış geçici
korkulukları içeren bir araştırma projesi M.N.Gonzalez ve arkadaşları tarafından tamamlanmış
ve 2010 yılında bir İspanyol profesyonel magazini “Informes de la Construccion”da
yayınlanmıştır (7).
En son değişikliği yapılan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”nde de belirtildiği
gibi, geçici kenar koruma sistemleri; ana korkuluk, ara korkuluk veya ara koruma ile topuk
levhasından oluşur. Ara koruma; ana korkuluk ile çalışma yüzeyi arasında yer alan tel örgü
bariyer, ağ veya benzeri bileşenlerden oluşur (Şekil.4).

Şekil 4. Geçici Korkuluk Örneği (Combisafe Şirketi).

98

TS EN 13374 standardında, ana korkuluk ve topuk levhası temel gereklilik olarak belirtilirken,
bu ikisinin arasında kalan açıklıktaki temel gereklilik unsuru için, ara korkuluk veya ara koruma
(parmaklık, çit, güvenlik ağı vb.) sistemlerinden herhangi birisinin tercih edilebileceği
belirtilmektedir. Ara koruma sisteminde ağ tercih edildiğinde, TS EN 1263-1 standardı
gereklilikleri ile uyumlu olması gerekir. Ağ sabitlemeleri, korkuluk sınıflarının TS EN 13374
standardında yer alan korkuluk sınıfları yükleme gereklerini karşılamalıdır. Ağlar gevşek
olmayacak şekilde gerilmelidir.
Ana korkuluğun herhangi bir en üst noktası ile çalışma yüzeyi arasındaki dik mesafe 100
cm’den az olmamalıdır. Ana korkuluklar sürekli olmalıdır ve herhangi bir yatay boşluk 120 mm’
den az olmalıdır.
Malzeme düşmesini önleyen topuk levhasının herhangi bir en üst noktası ile çalışma yüzeyi
arasındaki dik mesafe en az 15 cm. olmalıdır. Topuk levhaları, çalışma yüzeyi ile arasında
boşlukları önleyecek şekilde dizayn edilmelidir. Boşluk varsa bile, 2,0 cm çaplı bir kürenin
geçemeyeceği boyutta olmalıdır.
TS EN 13374 standardında yer alan korkuluklar üç sınıftan ve dokuz tipten ibarettir. Korkuluk
sınıfları şunlardır;
A Sınıfı geçici kenar koruma sistemleri; çalışma yüzey açısının 10°’den az olduğu alanlarda
kullanılır. Bu sınıfta yer alan koruma sistemi, ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhasından
oluşur. Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhası arasındaki açıklıklar 47 santimetreden
fazla olmamalı, ara korkuluk yerine düşey elemanların kullanılacağı durumlarda bu
elemanların arasındaki açıklıklar 25 cm’den fazla olmamalıdır (Şekil.5).

Şekil 5. A sınıfı korkuluk

Korkuluk bileşenlerinin yükseklik ve boşluk ölçüleri (TS EN 13374, 2013).

B Sınıfı (Bkz: Şekil.6) geçici kenar koruma sistemleri;
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Herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının 30°’den az
olduğu alanlarda veya düşme yüksekliğinin iki metreden az ve çalışma yüzeyi açısının 60°’den
az olduğu alanlarda kullanılır. Yatay veya düşey açıklıklar 25 santimetreden fazla olamaz.
A Sınıfı ve B Sınıfı geçici kenar koruma sistemlerinin, çalışma yüzeyine dik doğrultudan
dışarıya veya içeriye doğru 15°’den fazla sapmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Şekil 6. B sınıfı
geçici kenar koruyucu
C Sınıfı geçici kenar koruma
sistemleri;

Herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının 30° ile 45°
arasında olduğu alanlarda veya düşme yüksekliğinin beş metreden az ve çalışma yüzeyi
açısının 45° ile 60° arasında olduğu alanlarda kullanılır. Yatay veya düşey açıklıklar 10 cm’den
fazla olmamalıdır. Bu sınıftaki geçici kenar koruma sistemlerinin, Şekil 7’de yer alan AC dikey
çizgisi ile yüzeye dik olan BC çizgisi arasında olacak şekilde konumlandırılması gerekir.

Şekil 7. Sınıf C kenar koruma sisteminin konumlandırılması
Geçici kenar koruma sistemleri, çalışma yüzeyi açısının 60°’den fazla olduğu alanlarda (Bkz.
Şekil 8.) ve düşme yüksekliğinin (Bkz: Şekil 9.) beş m’den fazla, çalışma yüzeyi açısının
45°’den fazla olduğu alanlarda kullanılmaması gerekir. Böyle bir durumda düşmeye karşı
koruma diğer önlemlerle sağlanır.
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Şekil 8. Eğimli yüzeyde yüzey

Şekil

9.

Eğimli

yüzeyde

düşme

Geçici kenar koruma sistemleri, çalışma yüzeyi açısının 60°’den fazla olduğu alanlarda,
düşme yüksekliğinin beş metreden fazla ve çalışma yüzeyi açısının 45°’den fazla olduğu
alanlarda kesinlikle kullanılmaz ve düşmeye karşı koruma diğer tedbirlerle sağlanır.
Geçici Kenar Koruma Sistemlerindeki “Tipler”
(Bkz: Şekil.10)
1.

Döşeme kenarı sıkıştırmalı/kelepçeli tip sistemi

2.

Zemine sabitlenen tip sistemi

3.

Denge ağırlıklı sistemi

4.

Kiriş üst kenetlemeli flanşlı kelepçe sistemi

5.

Kolona kelepçeli sistemi (Döşemeler ve düz/düşük eğimli çatılar için)

6.

Kiriş alt kenetlemeli flanşlı kelepçe sistemi

7.

Kolona kelepçe sistemi (Eğimli çatılar için)

8.

Çit (tel örgü bariyer) sistemi

9.

Geçici yapılarda kenar koruyucu korkuluk
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Şekil 10. Kenar korumada kullanılan korkuluk tipleri (TS EN 13374,2013)

Geçici kenar koruma sistemi yakınında merdiven, iskele ya da benzeri yükseltilmiş bir platform
üzerinde çalışma yapılması durumunda düşmeye karşı ilave önlemler alınır. (Bkz: Şekil.11)

Şekil 11. Geçici kenar koruma yakınında kullanılan merdivene ek önlem
Geçici Kenar Sisteminin ve bütün bileşenlerin, kullanım esnasında kendiliğinden yatay ya da
düşey yönde hareket etmemeleri ve yerinden çıkmamaları sağlanır. (Bkz: Şekil.12)
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Şekil.12
Özellikle çimento ve benzeri kalıntıların sistem bileşenlerinin bağlantı noktalarının montajını
olumsuz yönde etkilememesi amacıyla bileşenlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi sağlanır.
(Bkz: Şekil.13)

Şekil.13
Geçici kenar koruma sistemleri arasında ve bu sistemler ile yapı elemanları arasında açıklık
bulunmaması sağlanır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda topuk levhasının kesintisiz
olması koşuluyla, bu boşluğun 12 cm’yi geçmemesi sağlanır.
Geçici kenar koruma sistemleri, her kurulum sonrasında ve üzerinde bir değişiklik yapıldığında,
sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava koşullarına veya denge ve sağlamlığını
etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında, ayrıca her halukarda haftada en az bir kez
olmak üzere düzenli aralıklarla kontrol edilir ve kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzluklar
gerekli önlemler alınarak derhal giderilir. Bu sistem elemanlarının korozyona karşı korunması
için gerekli önlemler alınır.
Kalıcı Korkuluk Sistemi
Özetle, hem kalıcı hem de geçici korkuluklar, şantiyelerde en popüler toplu korumaya yönelik
sistemdir. Başlıca avantajları, çalışanların kişisel koruyucu donanım takması gerekmeyen ve
herhangi bir ankraja bağlı olmayan kullanıcıların yanı sıra korkulukların düşük bir maliyetinin
bulunmasıdır. Korkulukların bu popülaritesi, boyutlarının ve sağlamlığının kullanıcıların
güvenliğini sağladığından emin olma ihtiyacını yaratmıştır. Esasen korkulukların kullanılması
mevzuatımızda da zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;
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Korkulukların kurulum ve söküm işlemleri, üretici talimatları ve teknik detaylar dikkate alınarak
yapılır ve konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış çalışanlarca yapılması
sağlanır.
Korkuluklardaki dikmelerin kelepçelenmesi ve vidalanması, sağlam ve çalışma çevresine
uygun aparatlar kullanılarak yapılır. Kurulum öncesinde geçici kenar koruma sistemlerinin
bileşenleri kontrol edilir. Hasar görmüş korkuluk bileşenleri kullanılmaması gerekir.
Geçici kenar koruma sistemi ve bütün bileşenleri, kullanım esnasında kendiliğinden yatay veya
düşey yönde hareket etmeleri ya da yerinden çıkmaları engellenmek üzere sürekli kontrol
edilir.
TS EN 13374 standarda uygun portatif veya kalıcı korkuluklar, çatı membranlarında Şekil 5 ve
6'da gösterildiği gibi birçok hastane ve diğer belediye binalarının farklı altyapı sistemlerine
hizmet eden, ekipman taşıyan çatılar üzerinde de kullanılabilir. Bu korkuluklar, bitmiş
çatılardaki küçük inşaat işleri için de uygundur.

Şekil 14. Çatıdaki Daimi Kalıcı Korkuluk Örneği
(Kaynak: KeeGuard Company)

Şekil 15. Katlanır Korkuluk Örneği
(Kaynak: BlueWater Manufacturing Inc.)

Güvenlik ağları
İnşaatlarda kullanılan en eski düşme durdurma sistemlerinden biri de güvenlik ağlarıdır.
Güvenlik ağları; diğer önlemlere ek bir önlem olarak veya kat döşeme kenar boşluklarından,
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merdiven ve asansör veya tesisat boşluklarında yapılan çalışmalarda düşmenin önlenmesinin
diğer önlemlerle mümkün olmadığı taktirde düşmeyi durdurucu toplu koruma önlemi olarak
kullanılır. Yani, insanların hareketlerini kısıtlamadan ve emniyet kemeri takmadan yüksekte
çalışmasına izin verirken düşmelerden pasif koruma sağlarlar. Kenar koruma sistemleri ile
güvenlik ağları arasındaki önemli bir ayırım, korkuluklar korumayı kaynağında sağlarken
güvenlik ağları düşme başladıktan sonra devreye girmesidir.
Hem Avrupa Birliği hem de NAFTA ülkeleri (ABD, Kanada ve Meksika), ağlar için gereklilikleri
belirleyen teknik standartlara sahiptir. Amerikan ANSI A10.11- 1989 (R1998) standardına göre,
ağların serbestçe yaklaşık 7,6 m. düşerek yaklaşık 160 kg ağırlığındaki bir kütlenin düşmesini
önleyebilmesi gerekir. Bu test üç kez tekrarlanır. Ağlar, kat döşeme üzeri boşlukların (örneğin
bir asansör boşluğu) geçici olarak kapatmak için çalışma alanının çevresine ve yapım
aşamasında olan yapıya monte edilebilir (Bkz: Şekil.7). Yüksekte yapılan çalışmalarda
kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile
bağlantı ve kurulum şartları Avrupa Birliği'nde kullanılmakta olan ve ülkemizin de kabul ettiği
TS EN 1263-1, 1263-2: 2004 standardındaki güvenlik ağlarında belirtilmiştir.

Şekil 16. Asansör boşluğu güvenlik ağı
Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ve 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Yapı
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine de giren güvenlik ağının kullanımının önemli
noktalarından biri; kurulum sırasında önem verilmesi gereken noktalardır. Güvenlik ağının
görevini tam olarak yerine getirebilmesi için kurulumunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde
yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, TS EN 1263-1 standarta uygun yapılmış hasarsız ve
yapımında herhangi bir kusuru bulunmadığı yapılan testle tespit edilmiş güvenlik ağları
kullanılması ve yapılan işe uygun özellikte yani standarttaki kenar ipi ile ilgili dört sınıftan
(Tablo.4) ve dört sistem tipinden (Tablo.5) en uygun olan güvenlik ağı sistemi seçilmesi gerekir.
Güvenlik ağları TS 1263-1’ e göre, bir kenar (sınır) ipi ile diğer destekleme elemanları ile veya
bunların birleşimi ile desteklenen yani küçük ağ gözlerinden birleşmiş olan ve belirli ölçüye
göre kare veya eşkenar dörtgen göz desenli olarak poliamid veya polipropilen
hammaddesinden yapılan, yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarımlanmış sistem
olarak tanımlanmaktadır (8).
Tablo 4. Enerji kapasitelerine göre ağ sınıfları (TS 1263-1, 2004).
Sınıf A1

EA = 2,3 kj

IM = 60 mm
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Sınıf A2

EA = 2,3 kj

IM = 100 mm

Sınıf A3

EA = 4,4 kj

IM = 60 mm

Sınıf A4

EA = 4,4 kj

IM = 100 mm

Not: Bu Tablo’da ağların yüke maruz kalmaları durumunda asgari enerji sönümleme
kapasiteleri (EA) ve azami ağ gözü büyüklüğüne (IM) göre ağların sınıflandırılması yer
almaktadır.
Tablo 5. Güvenlik ağı sınıfları (TS 1263-1, 2004).
Sistem S
Sistem T
Sistem U
Sistem V

Kenar ipi olan güvenlik ağı
Yatay kullanım için konsollara bağlanan güvenlik ağı
Düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağı
Bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı

İnşaat sektöründe gerek düşen kişiyi yakalama gerekse düşen nesneleri tutma amacına
yönelik kullanılan ağlar, (örneğin, köprü ağları, yapı içindeki büyük galeri boşluk ağları, dış
cephe çevre ağları, asansör şaftı ağları, çatı ağları vb.) uygulanmalarına göre de adlandırılır.
Güvenlik ağlarının montajı yapılırken sadece dayanma gücü yeterli derecede sağlam olan
yapının belirlenen yerine sabitlenir. Düşme meydana geldiğinde güvenlik ağının esneyebilmesi
için ağın altında yeterli açıklık mesafesi bırakılır. Sistem S güvenlik ağlarında; düşme
yüksekliğine ve ağın genişliğine bağlı olarak ağın altında olması gereken asgari açıklık
mesafesi aşağıdaki Şekil.17’ye göre belirlenir. Buna göre, güvenlik ağının, ağ üzerine düşme
sonrası kenar bölgelerindeki deplasman yüksekliği (h) en fazla 3 m. olduğuna, diğer
bölümlerde ise ağın deplasman yüksekliği (H) en fazla 6 m. olmasına özen gösterilir. Ağ
üzerine düşme sonucu zemine veya alttaki bir nesneye çarpmamak için güvenlik zorlamalar
sonucu deplasman yapacağı gerçeğine her an özen gösterilmelidir.
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f0 ≤ 0,1 · l
Hi = h + f0 ≤ 6,0 m
h: Güvenlik ağının ankraj noktası ile çalışma
seviyesi arasındaki düşey mesafe
fmax : Güvenlik ağının ağırlığı ve dinamik yük
sebebiyle oluşan azami deformasyon
fo: Güvenlik ağının ağırlığı sebebiyle oluşan
deformasyon
Hi: Güvenlik ağı ile çalışılan zemin arasındaki
düşey mesafe
l: Güvenlik ağının en küçük kenarının açıklığı

Şekil 17. Sistem S güvenlik ağlarında açıklık mesafeleri
Güvenlik ağının başka bir önemli konusu da kullanılacak ağların göz aralıklarının işin niteliğine
uygun olmasıdır. Güvenlik ağı, genellikle daha küçük açıklıklardan oluşan ikinci bir ağ ile
kaplanmaktadır. Bu ağa, “enkaz” ağı da denir ve aletlerin ve inşaat atıklarının aşağı düşmesini
ve diğer çalışanlara ya da halka zarar vermesini önler. Dolayısıyla, güvenlik ağı iki işleve
sahiptir; biri çalışan düştüğünde tutması, diğeri ise malzemelerin düştüğünde tutmasıdır.
Güvenlik ağlarında TS EN 1263-1 standardında belirtilen bilgileri içeren ve ağın ömrü boyunca
kalıcı olacak şekilde yerleştirilmiş etiket bulunmalıdır.
Güvenlik ağları; montajını müteakip düzenli aralıklarla ya da olumsuz hava koşullarından
sonra;
a) Mevcut kurulumun doğruluğu,
b) Ağ gözlerindeki aşınmalar, kesikler ve ısı ya da sürtünme kaynaklı hasarlar,
c) Ağ kenar uçlarındaki gevşeme ve çözülmeler,
ç) Dikişler veya düğümlerdeki kusur ve hasarlar,
d) Bağlantı elemanlarındaki hasar ya da deformasyonlar,
e) Ağdaki moloz veya malzeme artıkları,
f) UV bozulmalar,
gibi hususlar bakımından görsel olarak kontrolleri yapılır ve kayıtları işyerinde saklanır.
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Güvenlik

ağlarında,

uzun

süre

kullanılmaları

nedeniyle

oluşabilecek

bozulmaların

belirlenebilmesi ve asgari enerji sönümleme kapasitesinin karşılandığının doğrulanması
amacıyla deney ağ gözü yılda bir teste tabi tutulur. Test sonuçlarında standarttaki koşulları
sağlanamadığı belirlenen güvenlik ağları kullanımdan çekilir. Güvenlik ağları; kapalı, kuru veya
UV bozulmalarına karşı muhafazalı ortamlarda depolanır. Bu depolamada ayrıca, ısı
kaynakları ve ağ üzerinde hasara neden olabilecek asit, boya, çözücü, yağ ve beton artığı gibi
malzemelerden uzak tutulur. Önemli bir husus ta güvenlik ağları ile enerji nakil hatları arasında
güvenli mesafe bırakılmasıdır.
Hava Yastıkları
Mevzuatımızda toplu korumaya yönelik kullanılan hava yastıkları sözü, Yapı İşlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin EK4-A/1ç maddesinde sadece bir kez geçmektedir. The
Work at Height Regulations 2005/735’de bile iki yerde söz edilmekte41 ancak her iki
düzenlemede hava yastıklarının asgari kullanım koşulları ile ilgili bir hüküm de
bulunmamaktadır.
Düşme önleyici hava yastıklarında amaç, yüksekte çalışan insanlar için toplu korumaya yönelik
bir çözüm sunmaktadır. Düşme önleyici hava yastıkları, düşen bir kimsenin güvenli bir iniş
sağlayarak etkisini nispeten düşük bir seviyeden tutmak için imal edilmiştir. Bu yastıklar,
pasif/toplu koruma sağlayan bir sistemdir ve tek başına çalışanların herhangi bir işlem yapmak
zorunda kalmadan korunmaları anlamına gelen ek bir yararı vardır. Hava yastığı sistemi, bir
dizi birbirine bağlı modüler hava yastığı yatağından oluşur. Düşük basınçlı hava ile
şişirildiğinde, bir araya gelmek üzere genişletilir ve özellikle dış cephede yüksekte çalışan
inşaat işçileri için sürekli bir "yumuşak düşme" koruyucu yüzey oluşturur.

41

The Work at Height Regulations 2005 madde 4 ve EK.4/4(b)
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Düşmeye karşı güvenli hava yastıkları, kat döşeme kenar boşlukları ile döşeme üzerindeki
(merdiven, asansör, tesisat vb) boşluklardan düşme riskine karşı düşmeyi önlemek için değil
düştükten sonra düşmeyi tutmak için kullanılır. Hava yastıkları, şişirilmiş bir iç astardan ve
dokuma polipropilenden yapılmış bir dış koruyucu torbadan oluşur. Düşmede meydana
gelecek dış etkenlere karşı ek koruma sağlamak için üst yüzey çift katmandan yapılmıştır.
Hava yastıkları, düşmede oluşan darbeleri çok ağır yüklerden absorbe edebilir. Bir tondan
fazla bir etkiyi, yer seviyesinden 6 metreden fazla yüksekten düşmede emilebilen tipleri
bulunmaktadır.
Sonuç
Yüksekte yapılan çalışma, inşaat iş kolundaki ölüm ve ağır yaralanmaların en büyük
nedenidir, bu itibarla, güvenli çalışma ortamını işin başlangıcından kazıdan çatıya kadar
sonuna kadar tasarlamak, geliştirmek ve sağlamak hedefimiz olmalıdır. Bunun için
uygulanan sürece bakılmaksızın, planlamacının, saha mühendislerinin ve çalışanların, her
bir işte belirli bir risk değerlendirmesini yapıp belgelemeleri gerektiği düşünülmektedir.
Bununla beraber son söz olarak bize göre, yüksekten düşme sonucu meydana gelen
kazaların en aza indirilmesine ilişkin daha elle tutulur olumlu işler sağlanması için işverenlerin
bu konuda daha duyarlı davranarak çalışmalar yüksekte yapılacaksa, toplu koruma
önlemlerine öncelik vermesi, çalışanlara da yüksekte çalışma ile ilgili bilinç seviyesini
yükseltecek yeterli düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermeleri ya da yüksekte çalışma
eğitimi belgesi bulunan işçileri işe almaları gerekmektedir. Keza, kat döşeme kenar boşlukları
ile merdiven, asansör ve tesisat boşluk kenarlarında düşmeye karşı gerekli önlem olarak ilgili
standarda uygun geçici kenar korkuluklarının, kullanımı ve kontrol işlerini yapacak kişilerin
yetkinliklerinin artırılması gerekli olduğu görülmektedir.
Ayrıca, koruma malzemelerinin çabuk sökülüp takılabilir
olmasını isterken gözden kaçan güvenlik kriterleri, keza tekrar
tekrar kullanma isteği ve periyodik testlerin aksaması yeni
risklerin oluştuğunu görmemiz gerekmektedir.
Sonuç olarak devletin resmi makamlarınca yapılacak
denetimlere ilave olarak, bu konuda şantiyede görevli teknik
personelin daha fazla eğitim görmeleri ile mümkün olacağı
görülmektedir.
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İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE
YARALANMALARI VE HASTALANMALARI ÖNLEMEDE
PROAKTİF YÖNTEM
(Tehlikeli durumları ve ramak kala olayları raporlama sistemi)

“YAPI SEKTÖRÜNDE TEHLİKELİ DURUMLARI VE RAMAK KALA OLAYLARINI KAYDA
ALMAK YARALANMALI VEYA ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLEMEKTİR”

İşyerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin performanslarda meydana gelen ramak
kala olaylar, bilinmeyen bir sorunun belirtileri olarak düşünülebilir. Ucuz atlatılan bu olayların
artması kişisel zararlara veya ekipmana ya da tesise zarar vermesine neden olmasa da,
şirketler, ramak kala raporları takip ederek, analiz ederek ve yöneterek, bu sıfır maliyetli
derslerden çok şey öğrenebilir ve iyileştirmeler yapabilirler. Başka bir anlatımla, ramak kalaları
raporlama ve soruşturma, daha ciddi bir olaya neden olmadan önce güvenlik veya sağlık
tehlikelerini tanımlar ve kontrol eder. Ramak kala olayları soruşturmayı amaçlayan bir araçtır.
Araştırmanın amacı, suçlamada bulunmak değil, neden olduğunu bulmak ve altta yatan kök
nedenlerini tespit etmektir. Aksine, sadece yaralanma veya hasar oluştuktan sonra harekete
geçmek büyük bir hüsranla sonuçlanır. Her bir iş kazası, üzücü zararlara yol açacak ve günlük
operasyonlara müdahale ederek büyük masraflara neden olacaktır. Ayrıca, gelecekte benzer
bir kazanın oluşmasını önlemek için şirket ek kaynaklar harcamak zorunda kalacaktır.
Bu nedenle, ramak kalaları raporlama ve soruşturma, daha ciddi bir olaya neden olmadan önce
tehlikeleri ortaya çıkarmak ve önlemek için ramak kala olaylar üzerinde çalışmak daha ucuz
ve iyi bir iş anlayışı olacaktır.
2000’li yılların başından beri Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bulunan ülkemizde iş sağlığı ve
güvenliği konusu önem kazanmaya başlamış olsa da günümüzde hala iş kazaları ve meslek
hastalıkları "yapılan işin gereği" ya da "çalışanın kaderi, şanssızlığı" olarak nitelendirildiğinden
üzülerek ifade edelim ki hafife alınmaya devam edilmektedir. Bunun sonucu olarak, SGK resmi
verilerine göre ortalama yılda 1304 çalışanımızın hayatını kaybettiği ülkemiz maalesef bu
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alanda dünyada El Salvador ve Ceyazir’den sonra Dünya’da üçüncü konumdadır. ILO’ya üye
82 ülkenin 2000 yılından bu yana bildirdiği verilerin ortalaması alındığında, 100.000 çalışan
başına iş kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı El Salvador’da 40.1, Cezayir’de 21,6,
Türkiye’de 18, Arjantin’de 15,3 ve Tunus’ta 14,8'dir. AB ülkeleri ortalaması ise 2,6'dır.
Bunun birincil nedeni, 6331 sayılı yasaya göre iş kazası,“İşyerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen ve ölümle ya da engelli hale gelmekle sonuçlanan olay” olarak
tanımlandığından hafif yaralanmalı iş kazaları bildirilmediği gibi ramak kala olaylar da resmi bir
makama bildirilmemesidir.
Dünyada farklı ülkelerden elde edilen verilerle yapılan tahminlerle geliştirilen istatistikler,
gelişen ülkelerdeki her 1 ölümlü kazaya karşı 700 - 750 yaralanmalı iş kazası rapor edilmesi
gerektiğini göstermektedir. Ülkemizde ise 2016 yılında 1 ölümlü kazaya karşın sadece 204 iş
kazasının rapor edildiğini görüyoruz.42 Oysa bu rakamın ortalama 700 ile 750 arasında olması
beklenir. Demek ki ülkemizde kaza raporlaması elektronik bilgi sistemine geçilmesine rağmen
bildirim yapılmamaya devam edilmektedir. Keza, meslek hastalıkları açısından da eksik
bildirim ve özellikle teşhis koyma yetersizliği yüzünden ülkemizdeki meslek hastalığı
istatistikleri sonuçlarına göre dünyanın en sağlıklı çalışma şartlarına sahip olduğumuz
yanılgısına düşülebilir ki, bu konuyu ayrı bir yazı da daha detaylı olarak ele alacağız. (SGK
verilerine göre 2016 yılında 13,7 milyon sigortalı arasında meslek hastalığına yakalananların
sayısı sadece 597’dir.)
Teknolojide gelişmiş ülkelerin başında olan Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal İş güvenliği
Konseyi (NSC) ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik İdaresi (OSHA) ramak kala olayını, "yaralanma,
hastalık veya hasarla sonuçlanmayan, ancak potansiyel olarak da var olan planlanmamış bir
olay" olarak tanımlamakta ve olayı müteakip raporlamanın bir işyerinde "iş güvenliği kültürünü
önemli bir ölçüde artırabileceğini ve dolayısıyla işyerinde iş kazalarının da aynı oranda
azalabileceğini" düşünmektedir.
Ülkemizde ise ramak kala, işyerinde meydana gelen; çalışanı, işyerini (tesisi) ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak
tanımlanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde, çoğu işveren, ramak kala olaylara genellikle fazla
güvenmez. Çoğu çalışan, bir başkası veya iş arkadaşı olduğunda, bunları “zararsız” bir olay
olarak nitelendirerek rapor etmeyi bile düşünmemektedir. Ancak, çoğu işveren, ramak kala
olayları iş yerindeki ciddi yaralanmaları ve hatta daha da kötüsü ölümleri önlemek için düzeltici
faaliyetler için fırsat olduğunu düşünmemektedir. Neredeyse ramak kala, kişilerin
yaralanmalara, hastalıklara veya zararlara neden olmadığının tanımı gereği, güvenlik
incelemesine layık olmadığını algılanmaktadır. Esasen. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasasın da ramak kala olayların raporlanıp resmi makama bildirim yapılma zorunluluğuna
ilişkin kesin bir hüküm bulunmamaktadır.
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Literatürdeki "Kaza üçgeni teorisine" göre her önemsenmeyen ufak tefek yaralanmalar ve
300’e yakın ramak kala olay bir ağır yaralanmayı beraberinde getirmektedir. Daha sonraki
çalışmalar büyük yaralanmalarla ramak kala olaylar arasındaki oran farklı olmasına rağmen
oldukça benzer sonuçlara varmıştır. Esasen, ramak kala olayının bildirilmesinin önemi yaygın
olarak bilinmesine rağmen bu tür olaylar kayıt altına alınmamaya devan edilmektedir. Oysa,
kazaların potansiyel nedenleri ortadan kaldırıldığında, büyük yaralanma olasılığı azalacaktır.
Şekil 1’de, Herbert William Heinrich’in 1931'de yayınlanan Endüstriyel Kaza Önleme: Bilimsel
Bir Yaklaşım [Heinrich1931] işyerinde meydana gelen kazalara ilişkin çalışmasından
uyarlanmış bir kaza piramidini göstermektedir.
Dünyaca bilinen kaza piramidine göre ramak kala (ucuz atlatılmış) diye nitelendirilen ölüm ya
da yaralanmanın meydana gelmediği işyerinde oluşan her 3000 tehlikeli durum ve davranışa
karşı 300 ve 300 olaya karşı, 30 adet maddi hasarlı ve/veya yaralanmalı, 1’de ölümlü ya da
ağır yaralanmalı iş kazası meydana gelmektedir. Heinrich’in bu teorisi olasılığa dayanmakta,
kaza sayısının bu kazaların ciddiyeti ile ters orantılı olduğunu varsaymaktadır. Küçük olayların
yani yaralanmasız olayların sayısının en aza indirilmesinin büyük kazalarda bir azalmaya yol
açacağı sonucuna varmaktadır. Heinrich’in teorisine dayanarak yapılan diğer çalışmalar farklı
oranları sunsa da, genel kural ramak kalalar her zaman kazalardan daha büyük sayılarda
olmaktadır.
Heinrich’in gözlemine göre, bir tehlikenin varlığını ramak kala gibi gösterebileceği açıkça
görülmektedir. Şirketler, ramak kalaların işyeri tehlikelerini belirleme fırsatı sağladığını kabul
etmelidir. Tehlikeler biliniyorsa kazalar önlenebilineceğinden işvereni tehlikeyi ortadan
kaldırmak veya azaltmak için harekete geçmeye teşvik ettiği kabul edilmelidir.
Şekil.1
(Kaynak: H. Heinrich'in 1931 tarihli Endüstriyel Kaza
Önleme kitabında tasvir ettiği “kaza piramidi”)

Güvenlik Piramidi, oluşma potansiyeli olan kazaları tanımlayarak, kaydederek ve azaltarak
gerçek kaza sayısını azaltmaya yönelik bir davranış sağlar. Güvenlik Piramidi, bir büyük olayın
meydana gelmesi için çok sayıda küçük olayın gerekli olduğunu ve bazı küçük olaylar için daha
da çok ramak kala olayların ortaya çıkması gerektiğini göstermektedir. Ramak kala olayları
tespit ederek, raporlayarak ve önlemleri alarak, yaralanmalar, hastalıklar ve ölümler
önlenebilir.
2003 yılında, Conoco Phillips Marine, öncü göstergelere odaklanarak ağır yaralanmalı kazalar
ve ramak kala olaylar arasında büyük fark olduğunu gösteren benzer bir çalışma yürütmüştür.
(Bkz: Şekil.2) Marine, bu çalışmasında her bir ölüm için, 300.000 riskli durumun altında yatan
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bir davranış olduğunu ortaya koyan bir konuyu daha ayrıntılı olarak araştırmıştır (Freibott,
2012).43
İş Güvenliği uygulayıcılarının bu iki çalışmadan almaları gereken en önemli şey, proaktif
güvenlik yönetiminin mevcut olması ve tüm olayları analiz etmek için hazır olmaları gerektiğidir.

Reaktif
1
30

Proaktif

Ölüm
İş günü kayıplı yaralanma

300

İş günü kayıpsız yaralanma

3.000

Ramak kala olaylar

300.000

Tehlikeli durum ve davranışlar

Şekil.2 (Kaynak: Safety 101: The Safety Triangle Explained, 2012
Ne yazık ki, ülkemiz resmi istatistiklerinde ramak kala olay sayısı yer almamaktadır. Oysa,
maddi boyutlarına bakılmaksızın her iş kazasının kendisinden sonra gelecek madden ve
manen ağır sonuçlar doğuracak daha büyük bir iş kazasının habercisi olduğu bilindiğinden,
büyük küçük diye ayırt edilmeksizin işyerinde oluşan tüm kazaların/olayların rapor hazırlanarak
kayıt altın alınması ve bu kayıtların resmi makama gönderilmesi zorunluluğu getirilerek
sonradan daha üzücü sonuçlar doğuracak kazaların önlenmesinde önemli bir rol
oynayacaktadır.44 İş kazaların incelenmesindeki en önemli amaçların başında, kazayı
meydana getiren nedenlerin ortaya çıkartılarak benzer olayların tekrar yaşanmaması için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gelmektedir. Bu gerekten hareketle gelişmiş
ülkelerden ABD’de gerek meydana gelen yaralanmalı olaylar ve ramak kala olayların, gerekse
tehlikeli durumların raporlanması ve resmi makamlara bildirimi zorunlu tutulmuştur.45
Ramak kala olayların ve tehlikeli durumların raporlanmaması reaktif bir yaklaşımdır ve sonucu
çok pahalıdır. Bu itibarla, herhangi bir işyerinde kazaların önüne geçebilmenin en iyi yöntemi
proaktif bir yaklaşım olarak tespit edilen tehlikeli durum ile ramak kala olayların (ucuz atlatılan
olayların) rapor edip değerlendirmeye alınmasıdır. Ramak kala, işyerinde tespit edilmemiş bir
sorunun belirtileri olarak düşünülebilir. Bir kaza gerçekleşmeden önce tekrar eden olaylar,
öncü bir gösterge olarak kabul edilmelidir. Genellikle şirketler, düzeltici işlem yapmadan önce
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Bryan P. Basford, The Heinrich Model: Determining Contemporary Relevance 2017
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Near Miss Reporting Systems - National Safety Council
https://www.nsc.org/Portals/0/Documents/.../Near-Miss-Reporting-Systems.pdf
45
Occupational Safety and Health Act W.A., 1984, Section 23 i (3)
Occupational Safety and Health Regulations W.A., 1996. Reg 2.4 and 2.5
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bir kazanın gerçekleşmesini beklerler. Oysa, işverenler ramak kalaları takip ederek, proaktif
yaklaşımla bir kaza meydana gelmeden önce önleyici eylemde bulunabilirler.
O halde bu proaktif yaklaşım, işyerlerinde çalışma ortamında tespit edilen tehlikeli durumlar ile
ramak kala olayların kayda alınması yani raporlanması ile başlamaktadır.
Herhangi bir inşaat şantiyesinde örneğin kaldırılan yükün bağlandığı sapanın hasarlı olması
“Tehlikeli durum” bir işçinin hasarlı sapana bağlanan bu yükün altında çalışma pozisyonuna
“Tehlikeli davranış”, sapanın hasarlı noktasından yük düştüğü halde işçinin birkaç saniye önce
yükün altından çekilmesi nedeniyle hiçbir zarara uğramaması yani yaralanmaması ya da
hayatını kaybetmemesi hali de “Ramak kala olay” diye tanımlanır. (Bkz: Şekil.3)
“Tehlikeli durum”, işyerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerden dolayı oluşan ancak
yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına
yol açan veya çalışanı, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan hal, durum
ve davranışlardır.

Şekil.3

Tehlikeli Durum

Tehlikeli Davranış

Ramak Kala Olay

Özetle, tehlikeli koşullar ya da durum – daha önce gerçekleşmesi gereken bir önlem alınmadan
önce kazaya neden olacak fiziksel ve mekanik tehlikeleri bulunan bir çalışma ortamıdır. Diğer
bir anlatımla, tehlikeli durum işyerinde alınmayan önlem ya da çalışanın alınan önlemlere
rağmen kurallara uymama nedeniyle, kendisini veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar
verme potansiyeli olarak tanımlanır.
Tehlikeli davranış- işyerinde çalışan herhangi bir kişide KKD'nin bulunmaması veya yanlış
kullanılması veyahut çalışanın şirket prosedürlerine uygun çalışmaması ya da alınmış iş
güvenliği önlemlerini etkisiz hale getirmesi gibi durumlarda görev veya diğer faaliyetlerin
gerçekleştirilmesidir.
Ramak Kala olay - için genel kabul görmüş tanım, önceden planlanmamış, yaralanma, hastalık
veya hasara yol açmayan ama bunu yapmak için potansiyeli olan şanssız bir olaydır.46 Bu
tanım, daha önceki satırlarda da belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği litiratüründe ve ulusal ve
uluslar arası yasal mevzuatta da yerini almıştır. Ülkemiz mevzuatında ramak kala olayını,
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Investigation of Occupational Accidents and Diseases
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@lab_admin/documents/publication/wcms_346714.p
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işyerinde meydana gelen; çalışanı, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli
olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak tanımlar.47
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde; Ramak; bir şeyin olmasına çok az kalmak
anlamına gelen “ramak kalmak” deyiminde geçer. Potansiyel ise; gizli kalmış, henüz varlığı
ortaya çıkmamış olan, gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan anlamına gelir. Türkçe
karşılık tanım ve unsurlarından da anlaşılacağı üzere ramak kala olaylarının aslında
gerçekleşmiş bir kaza gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki bu tip olayların kazalardan
tek farkı sonucunda ortaya bir kayıp çıkmamış olmasıdır.
Tehlikeli durum/davranış”ın “Ramak kala olay”dan farkı; tehlikeli durum ve davranışta henüz
olumsuz olayın gerçekleşmemiş olması, ramak kala olayda ise olumsuz olay gerçekleşmiş
ancak ne yaralanma veya hastalanma ne de hasarlanma meydana gelmemiştir. Her ikisinin
ortak paydası yani benzer yani, halin ve olayın “tehlikeli” olması sonucunda yaralanma,
hastalanma veya hasar meydana gelmemesidir.
Özetle; ramak kala olay, yaralanmanın, sakatlanmanın veya ölümün meydana gelmesine ya
da tesisin veya iş ekipmanın hasarlanmasına çok az zaman kaldığı halde hiç bir maddi kayıp
ve yaralanmaya neden olmayan olay olarak tanımlanır. Nitekim, mevzuatımızda ramak kala
olay “işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli
olduğu halde zarara uğratmayan olay” olarak tanımlanmıştır.48 Bu yönetmeliğe göre, risk
değerlendirmesi yapılırken ramak kala olayların kayıtlarına bakılması (mad:8/m), ramak kala
olayı meydana gelmişse risk değerlendirilmesinin yeniden yapılması (ma:12/ç) gerekmektedir.
O halde, doğrudan iletişim kurularak bildirilmeyen veya bildirilmemiş bir tehlikenin;
yaralanmaları, hastalanmaları ve tesis veya ekipman hasarlarını beraberinde getireceğini
işverenler (yöneticiler) bilmek zorundadır.
Altta örnek olarak aldığımız entegre yönetim sistemi bulunan bir firmanın konut ve iş merkezleri
inşaatlarına ilişkin sekiz şantiyesinde uygulanan (2016 yılına ait) Ramak Kala Bildirim
Prosedürü gereği bir yılda toplanan 233 belgeden elde edilen verilerin analizine göre;
Şantiyelerde en çok yaşanan ilk üç sıradaki ramak kala olayı, tüm olayların % 55’ini malzeme
düşmesi (129), % 12’sini malzeme çarpması (29) ve % 9’unu yüksekten insan düşmesi (22)
oluşturmaktadır. (bkz: Tablo.1 ve Histogram.1)
Bu şantiyelerde bu üç tür olaylar ile ilgili prosedürlerde uygun düzeltmeler yapıldığında ve takip
edilerek oluşan uygunsuzluklar giderildiğinde, olası uygunsuzlukların oluşturabileceği
durumların ve tekrarlamaların önlenmesi için tedbirler alındığında Tablo.1’de sözü edilen
olayların azaldığı dolayısıyla bu tür kazaların önemli ölçüde azalacağı görülecektir.
Tablo.1: Ramak Kala Olayların Sonucu
Malzeme Düşmesi
47
48

129

Histogram.1

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği, mad:4/d ve g RG: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, mad:4/d (RG: 29.12.2012 /.28512)
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Malzeme Çarpması

29

Yüksekten düşme

22

Takılma/Düşme

11

Kayma

7

Malzeme Patlaması

7

Malzeme Savrulması

7

Elektrik Tehlikesi

6

Yanma

6

Malzeme Batması

4

Uygunsuz Davranış

4

Hayvan Saldırısı

1

Toplam
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Ayrıca, bu ramak kala olayların hangi tür çalışma alanlarında yapıldığına bakarsak, keza,
şantiyelerde yapılan iş nedeniyle meydana gelen bu olayların; ’u kaba yapım işlerinde (128),
% 26,7’si iş ekipmanları ile yapılan çalışmalarda (62) ve % 8,5’u ince yapım işerinde (20)
meydana gelmektedir. (Bkz: Tablo.2) Bu itibarla, kaza potansiyeli olan bu olayların
yaşanmaması için en çok olay yaşanan işlere ilişkin firma prosedürlerindeki aksayan hususlar
gözen geçirilip işgüvenliği uzmanlarınca belirli sıklıkta özellikle kaba yapı işler, iş ekipmanları
ile yapılan işler ve ince yapım işlerinin yapım sırasında daha sıkı denetimler yapıldığında olası
kazaların önüne geçileceği kuşkusuz açıkça görülecektir.
Tablo.2 : Ramak Kala Olaya Neden Olan İş
Kaba Yapı İşleri

128

İş Ekipman Çalışmaları

62

İnce Yapı İşleri

20

Histogram .2

Kaba Yapı İşleri
İş Ekipman
Çalışmaları
İnce Yapı İşleri

İnce Yapı
İşleri

Mekanik İşler

6

Hafriyat İşleri

5

Ofis işleri

5

Elektrik işleri

3

Kamp Faaliyetleri

2

Ofis işleri

İksa İşleri

1

Elektrik işleri

Şantiye Dışı Faaliyetleri

1

Toplam

İş Ekipman
Çalışmaları

Kaba Yapı
İşleri

Mekanik İşler
Hafriyat İşleri
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Tablo.3: Ramak Kalanın Meydana Geldiği Olay Yerleri
Kalıp kurma ve sökme sahası

62

Taşıma İşleri

3

Kule Vinç sahası

24

Asansör İşleri mahalli

2

Demir İşleme sahası

17

Hafriyat Kamyonu

2

Merdivenler (2,5 ve 6 parseller)

15

Basınçlı Tüpler deposu

1

Beton Dağıtıcı ile Çalışma sahası

11

Beton kırıcı ile yapılan çalışma sahası

1

Cephe kaplama çalışma alanı

11

BMU Vinç montaj çalışma sahası

1

117

İskelede çalışma sahası

10

Beton santralı

1

Beton Pompası ile çalışma sahası

6

Borulama işleri çalışma alanı

1

Hafriyat sahası

5

D Blok 3.kattaki damacana

1

Mobil Vinç

5

Enjeksiyon Makinası

1

Cephe Asansörü

4

Enjeksiyon Makinası

1

Çelik İşleri yapım sahası

4

Fotokopi makinesi

1

Duvar İşleri/5 Parsel

4

İzolasyon İşleri/2 Parsel

1

Elektrik aydınlatma sahası

4

JCB çalışma alanı

1

Harç yapım alanı

4

Kompresör mahalli

1

RCS çalışma alanı

4

Mini Kazık Makinası ile Çalışma alanı

1

Asma İskeleleri

3

Mutfak

1

Beton döküm sahası

3

Slim İşleri/Ara Döşeme

1

Kamp bölgesi

3

Tamirat atölyesi

1

Kaynak yapım yeri

3

Tır'dan demir indirme sahası

1

Korkuluk yapım yeri

3

Yıkım sahası

1

Ofisler

3

Toplam
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Tablo.3’de görüleceği üzere, şantiyelerde meydana gelen ramak kala olaylar; tüm olayların
dörtte biri kalıp kurum ve söküm sahalarında (62), kule vinç tarama sahalarında (24) ve demir
işleme alanlarında (17) oluşmakta dolayısıyla, kaza potansiyeli olan bu olayların yaşanmaması
için sözü edilen yerler ile ilgili prosedürlerde aksayan hususlar gözen geçirilip yine İşgüvenliği
uzmanlarınca belirli sıklıkta daha sıkı denetimler yapıldığında olası kazaların önüne
geçilecektir.
Konumuz ramak kala olduğu için Ramak Kala verilerini değerlendirdik. Tabi ki iş kazalarının
da ayni ciddiyetle değerlendirilmesi, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formları (DÖF) ile takip
edilmesi ramak kala olaylarını azaltacak ve daha mutlu ve verimli bir işyeri oluşacaktır.
Bir şantiyenin Tehlike (tehlikeli durum) ve Ramak Kala Olay Bildirim Politikası nasıl
olmalı
Tüm inşaat

şantiyelerinde “Olay

Raporlama ve Araştırma Programı”, çalışanların

yaralanmalarına neden olmadan kişilerin eğilimlerini belirlemeye yönelik bir mekanizma
sağlanması yaralanmaları önlemede kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, gerek 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, işyerlerinde
tehlikeli durum

ve

ramak kala olay

raporlanıp

resmi makama

bildirim

gereğini

öngörmemektedir.
İşin yapım sırasında oluşan yaralanmalar ve/veya hastalıklar, işyerlerinde fiziksel, kimyasal
veya biyolojik tehlikelerden kaynaklanan nedenlerdir. İşten kaynaklanan akut psikolojik
travmayı da içerebilirler. Esas olan işyerlerinde meydana gelen yaralanmaları ve/veya
hastalıkları hemen işyeri amirine bildirilmesidir.
Tehlikeli durum, daha önce de belirtildiği gibi herhangi bir yaralanma veya hastalık bulunmadığı
hal ve olaylardır. Ancak, kaza yapma potansiyeline sahiptir. Çalışanın yaralanmasına veya
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hastalanmasına neden olabilir. Tehlikeli durum, işyerinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik
tehlikelerden de kaynaklandığı gibi çalışanın davranışlarından da kaynaklanmaktadır. Ayrıca,
operasyonel veya organizasyonel uygulamalardan da kaynaklanabilir.
Esasen ramak kala olay, bir kazanın olmaması yani yaralanma veya hasarlanma olmamış
anlamına geldiğinden, ramak kala olaylarını bildirmek neden bu kadar önemli olabilir. Ramak
kala olay, alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinde bizi daha aktif olmak için motive eder. Bir
şeylerin olumsuz gerçekleşebileceğini bilmek, onların olmasını önlemek için politikalar
geliştirilmesi ve bu amaçla prosedürler oluşturulması demektir.
Her gün işyerlerinde meydana gelen hatalardan biri olan tehlikeli durum ve ramak kala olaylar
ya da yaralanmalar bulunmaktadır. Bu nedenle, her ikisinin de bir firmanın iş sağlığı ve
güvenliği programı için hayati önemi taşımaktadır. Nitekim, NSC (National Safety Council) ve
OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ramak kala olaylarının raporlanmasını
ve resmi mercilere bildirim yapılmasını zorunlu kılmakta (29 CFR 1952.4), bir raporlama
sistemi oluştururken aşağıdaki kriterlerin göz önüne alınmasını öngörmektedir:
• Raporlama sistemi, tehlikeleri tanımlamak ve kontrol etmek, riskleri azaltmak ve zararlı
olayları önlemek için her aşamasını değerlendiren ve güçlendiren bir raporlama kültürü
oluşturur.
• Raporlama sistemi, cezalandırıcı olmaması aksine istenirse raporlayan kişinin
ödüllendirilmesini gerektirir.
• Çalışmalar sırasında tespit edilen tehlikeli durumu ve meydana gelen ucuz atlatılan
olaylardaki kök nedeni ve sistemdeki zayıflıkları belirlemek için araştırılmasını
gerektirir.
• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, tehlike kontrolü, risk azaltma ve yapılan
eğitimleri geliştirmek için araştırma sonuçlarını kullanır. Bunların hepsi performansla
ilgili geribildirim ve sürekli iyileştirme taahhüdünü de temsil eder.
Özetle, tehlikeli durum ve ramak kala olay raporlaması, diğer olaylara göre ekonomik maliyeti
düşük olmakta, daha zararlı olan ciddi, ölümcül ve felaket gibi (katastrofik) olayların
önlenmesinde hayati derecede önem kazanmaktadır.
Neden tehlikeli durum ve ramak kala olaylarını raporlanması önemli?
Gerek tehlikeli durum ve gerekse ramak kala olay, plansız bir olaydır. Bir çalışanın
yaralanmasına veya malzemenin/tesisin hasarlanmasına yol açmaz. Ancak bunları yapmak
için bir potansiyele sahiptir. Zaman ve pozisyonda hafif bir değişiklik göz önüne alındığında,
hasar veya yaralanma meydana gelebilirdi.
Tehlikeli durum ve ramak kala olaylarını raporlanması, kaybedilecekleri tanımlamak ve
araştırmak, çalışanların yaralanmadan önce riskleri tespit ve kontrol etmek için önemli bir
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unsurdur. Ramak kala olayı ve tehlikeli durumu raporlama, olayın kök nedenlerini bulmada ve
tehlikeyi azaltma stratejilerini belirlemede çok önemlidir.
Diğer bir önemli husus ta, ramak kala olaylardan "Öğrenilen dersler" genel bir şekilde
paylaşılırsa, böylece tüm çalışanlar bulgularından faydalanabilirse tehlikeli durum ve ramak
kala olayları aynı olaydan başka bir çalışanın yaralanmasına neden kalmayacağıdır. Çünkü,
tehlikeli durum ve ramak kala olaylarını raporlama o firmanın “proaktif” bir yaklaşımının
sonucudur. Yönetimin "Proaktif" yaklaşımda bulunması, bir yaralanmanın meydana
gelmesinden önce potansiyel tehlikelerin ve hafifletme stratejilerinin farkındalığını artırma
anlamına gelmektedir. Bu itibarla, hatalı olayları tanımak ve rapor etmek, çalışanların
güvenliğini önemli ölçüde artırabilir ve o şantiyenin güvenlik kültürünü geliştirebilir.
Etkin bir raporlama sisteminin varlığı da iş güvenliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda
oldukça etkilidir. Ancak, bir işyerinde çalışanlar arasında bu tür raporlamaların birbirlerini
şikayet etme “gammazlama/ispiyonlama” mekanizması olarak kullanılabileceği endişesi de
bulunmaktadır. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması önünde önemli bir
başka engeldir.
Bu kültürün gelişmesi için sadece firma çalışanlarına değil ara yöneticilere, ustabaşılara ve
işçilerin ekip başlarına, alt işveren ve yöneticilerine de eğitim verilmesi gerekmektedir.
Bu kişilerin desteğini almadan yapılan bütün iyi niyetli çalışmalar zamanla birbirini şikayet
etme, suçluyu bulma ve cezalandırma süreçlerine dönüşebilir. İş sağlığı ve güvenliği
kültürünün oluşturulmasında eğitim tek başına yeterli olmayabilir.
Bu bakımdan, her firma ayrıca kendine en uygun tehlikeli durum raporlama sistemini de
oluşturmalıdır. (Bkz: Şema.1)
Ramak Kala olay hakkındaki bilgiler nasıl toplanmalı?
Ramak Kala olayı analiz etmek etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir parçasıdır.
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve
esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin 8/m. maddesine göre işveren tehlikeleri tanımlanırken
çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler
toplamakla zorunludur. Bu bakımdan işveren önemli bir konumda olan çalışanları, ramak kala
olaylarını bildirmeye yönlendirmek için bu konuda etkin eğitim vermelidir.
Çünkü çalışanların ramak kala olaylar ile ilgili bilgileri en iyi şekilde yönetimi iletmesi gerekir.
Ramak kala olay bildirim raporlarının toplanması, çalışanlar ile işveren arasında işbirliğini
gerektirir.
Ramak kala olaylarının en kapsamlı raporlaması, yüksek düzeyde iş sağlığı ve güvenliği
kültürü bulunan işyerlerinde yapılır olması bilinen bir gerçektir. İş güvenliği odaklı bu tip
işyerlerinde, işçilerin tüm ramak kala olaylarını bildirmeleri teşvik edilir çünkü yönetimin bu
konudaki taahhüdü somuttur.
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Şema.1

TEHLİKELİ DURUM RAPORU FORMUNUN TAMAMLANMA YÖNTEMİ

Etkilenen bölgede
tehlike ile ilgili, sözlü
uyarı yapıldı. Verilen
süre içerisinde tehlike
tanımına uygun ve
güvenli bir şekilde

HAYIR

HEVET

Tehlike kontrol
edildi, başka bir
işlem yapılmasına
gerek kalmadı

Tehlike Raporu Formu doldurulur (sadece A
bölümü), ardından etkilenen bölgeye İSG Uzmanı
gönderilir. Eğer yerini bulunamazsa, etkilenen
bölgedeki formene iletilmek üzere Kısım
Yöneticisine bilgi verilir.
İşyerine gelen ziyaretçilere, tedarikçilere tehlikeli
durumlar bilgilendirmeli veya bir Tehlike Raporu
Formun (bölüm A) doldurmalıdır. Formlar,
İSGB/OSGB’ne gönderilmelidir.

Form, farkındalık sağlamak için İSGB/OSGB
tarafından düzeltici önleyici faaliyetin açılması için
etkilenen kısmın amirine iletilecektir (bölüm B).
Not - Tehlikenin kontrolü, etkilenen bölgenin amirinin
sorumluluğundadır. Aciliyeti belirlemek için tehlike
derhal değerlendirilmelidir.

Etkilenen bölge amiri, tehlikeye ilişkin uygun
kontrol önlemlerini belirlemek için talimatını
vermelidir.

HAYIR

Etkilenen alan
Yöneticisi uygun
tehlike kontrol
önlemlerini
yeniden gözden
geçirdi mi?

HAYIR

Etkilenen bölge
amiri tehlikeyi
ortadan
kaldıracak
önlemleri alıp
EVET
tehlikeyi

HEVET

Etkilenen alan Yöneticisi:
• Tehlike Raporu Formunu daha
fazla araştırma için İSGB/OSG
Birimi’ne iletin.
• Paydaşları bilgilendirin.

İSGB/OSG Birimi:
• Etkilenen bölge Yöneticisiyle görüşür
ve ardından uygun tehlike kontrol
önlemlerini önerir.
• Tehlike Raporu Formunun C
bölümünü doldurulur.

Etkilenen bölge Şefi / Yönetimi:
• Tehlikenin tekrar oluşmasını önlemek için kontrol
önlemlerinin uygulanması.
• Gönderen ve diğer etkilenen paydaşlara geri bildirimde
bulunmak.
• Formun C bölümünü doldurun ve İSGB/OSGB’ne
iletin.

Doldurulan form
İşyeri/Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi
tarafından
dosyalanır.

Ramak Kala olay hakkında bilgi toplamanın temelleri (neden, ne zaman ve nasıl sorularını)
işyerindeki herkese açık olmalıdır. Çalışanlar, kendilerini motive eden faktörün bilgi
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toplamanın, kimin suçlu olduğunu aramama olduğunu bilmelidirler. Bunun amacı, daha fazla
kazayı önlemek olduğunu çalışanlara anlatılmalıdır. Çalışanlar, ramak kala olayları için
cezalandırılmayacaklarını anladığında, genellikle ramak kala olaylarını daha iyi rapor etmeye
teşvik edilmiş olurlar.
Her ramak kala olayların raporlanması şu ana noktaları içermelidir:
Olay nasıl oldu
Ne zaman oldu
Nerede meydana geldi
Olay kimi etkiledi
Kişiyi etkileyen faktörler nelerdi
Olayın oluşmasını engelleyen faktörler nelerdi
Gelecekte benzer olayların önlenmesine ilişkin öneriler nelerdi
Kişinin adı (ek bilgi edinme ihtiyacı duyması durumunda).
Tehlikeli Durum ve Ramak kala olay bildirim prosedürü
Tehlikeli durum Formu (EK.1) herhangi bir çalışanın hayati tehlikeye maruz kaldığına inanan
çalışan ya da iş güvenliği açısından riskli bir durumunu gören veya tespit eden kişi (İşgüvenliği
Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık memuru, kısım amiri veya ustabaşı) tarafından düzeltici ve
önleyici önlemlerin alınması için doldurulur ve imzalanır. Örneğin; görülen veya tespit edilen
tehlike, “Merdivende bozuk basamak” ise alınması gereken “Düzeltici Faaliyet”: Etiketli
merdiven (standarda uyan merdiven) kullanılır. Ayrıca, çalışma yerlerine "Kırık Merdiven
Kullanmayın" uyarı levhaları yerleştirilir.
Formu dolduran personel, önlem alınması için durumu ilgili amire imza karşılığı bildirim yapar.
Formun bir nüshasını kendisinde kalır. Bunun üzerine ilgili amir derhal İSG Uzmanını ve
İSG/OSG Birimi’ni bilgilendirir.
İSG Uzmanı, kendisinin doldurduğu veya kendine gelen formu, çalışma yerini de göz önüne
alarak tehlikeli durumu değerlendirir.
Hayati bir tehlike söz konusu değil ise; riski değerlendirir, gerekli önlemlerin derhal alınmasını
sağlar ve formu dolduran personeli ve İSG/OSG Birimi’ni de bilgilendirir.
Yapılan bir faaliyette hayati bir tehlike söz konusu ise İşgüvenliği Uzmanı, üst yöneticinin de
onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurur. En geç 24 saat içerisinde İSG Kurulu toplanır,
durumu değerlendirir, gerekli önlemleri alır, risk tamamıyla ortadan kalktıktan sonra çalışan
temsilcisini ve formu dolduran personeli ve İSG Koordinatörü’nü bilgilendirir.
İşgüvenliği Uzmanı alınan önlemleri ve sonuçları kayıt altına alır, bildirim formlarının bir
nüshasını dosyalar.
122

Herhangi bir hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan olay olduğunda veya olduğuna
tanık olunduğunda Ramak kala olay Formu (EK.2) olaya maruz kalan, gören ya da tanık olan
kişi tarafından doldurulur. Bu form, ilgili amire veya çalışma yerinde bulunan kırmızı renkli
“Ramak Kala Kurusu”na atılır.
Ramak kala olay, çalışanın doğrudan sağlığını yani işe ilişkin hastalanmasına neden olacaksa
İşyeri Hekimi, çalışanın fiziksel, kimyasal etkenlerden dolayı yaralanmasına neden olacaksa
İşgüvenliği Uzmanı tarafından “Ramak Kala Olay Araştırma Raporu” (EK.3) doldurulur. Bu
araştırmanın amacı, olayla ilgili tüm gerçekleri tespit etmek, gerçeklerden çıkan sonuçlara göre
tekrar oluşmasını önlemek için önerilerde bulunmaktır. Bu bakımdan her olay, yerinde
incelenir, birlikte çalışılan ustalar, üretim sorumluları, teknik elemanlar gibi iş güvenliği ile ilgili
herkesin görüşü alınıp değerlendirilir ve alınacak önlemlere karar verilir. Risk analizine ilaveler
yapılır, eğitimlerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verilir. Bu arada ramak kala olaya, ilgili
mevcut prosedür, talimat ve çalışanlar göz önüne alınarak bakılmalıdır.
Gerek Tehlikeli Durum formu, gerekse Ramak kala olay formu’nun her biri için İSG/OSG Birimi
tarafından “Uygunsuzluk Bildirim Düzeltici ve Önleyici Faaliyet” formu (EK.4) doldurulur. Konu,
ilgili birim amirleri ya da üst yönetim tarafından incelenir ve düzeltici veya önleyici faaliyet
gerekip

gerekmediği

kararlaştırılır.

Düzeltici

veya

önleyici

faaliyet

başlatılacaksa

uygunsuzluğun kaynağı da araştırılarak faaliyete ve faaliyeti yürütecek olan sorumlu ve
faaliyetin gerçekleştirilmesi gereken temrin süresine karar verilir. Temin süresi mümkün olduğu
kadar kısa olmalıdır.
Temrin süresi de dahil olmak üzere uygunsuzluk, uygunsuzluk kaynağı, maliyetler, sorumlular
gibi faaliyetle ilgili tüm bilgiler düzeltici ve önleyici faaliyet formuna yazılır ve faaliyeti belirleyen,
karar veren ve sorumlu tarafından form imzalanır.
Belirlenen faaliyetin temrin süresinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve etkinliğinin
kontrolü varsa yönetim temsilcisi yoksa İşyeri/OSG Birimi tarafından takip edilir. Kontroller
sonucunda uygunsuzluğun tekrar oluşması etkin bir şekilde ortadan kaldırılmış ise faaliyet
kaydedilip onaylanarak kapatılır.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin firma açısından öneminin çalışanlara iletilmesi ve çalışanların
bu konuda bilinçlendirilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetler ve sonuçları çalışanlara yapılan
İSG eğitimlerinde aktarılır ve çalışanlar düzeltici ve önleyici faaliyet oluşturmaları için teşvik
edilir.
Ramak kala olaylar (EK.5)’deki form ile aylık olarak takip edilip güncellenmelidir.
Sonuç olarak; şantiyelerde iş ile ilgili hastalıkların azalmasında dolayısıyla meslek hastalığının
en aza indirilmesindeki politika, işyerindeki “Çalışanların Sağlık Muayene Programı”nın iyi
hazırlanmasına bağlıdır. Bu program; sağlık ve güvenlik politikasının uygulandığı
programlardan biridir. Muayene programının amacı, fiili ve potansiyel tehlikeleri belirleyip
ortadan kaldırarak yaralanmaları ve hastalıkları önlemektir.
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Sonuç ve öneri
Firma yöneticileri tehlikeli durumları ve ramak kala olayların raporlanması için çaba
göstermeye devam ederken, şirketlerini hizmet dışı bırakıyor duygusu içinde olabilirler. Sıfır
kaza için sürekli baskı yapmak yerine, raporlama kültürünü en ön sıraya alınmaları daha doğru
olduğu düşünülmektedir. Sonuçta, bir raporlama kültürü güvenli bir iş sağlığı ve güvenliği
kültürüdür. Raporlama konusunda kaçırılmaması gereken bu kültüre ulaşmanın yoludur. Bu
itibarla, bir işyerinde yaralanma ile sonuçlanmayan, ancak bunu yapma potansiyeline sahip
herhangi bir planlanmamış olaylar, hemen hemen her gün gerçekleştiğine göre çalışanlar,
bunları şeffaf bir raporlama kültürü yoluyla yönetime bildirmeli böylece çalışanlar kendilerini
güçlendirmiş olduklarını hissetmelidirler. Bir ramak kala olayı meydana geldiğinde çalışan ya
da yönetici, ne kadar küçük veya ağır olursa olsun bu olayı bir yaralanma ya da tesis veya
ekipmanın hasarı ile karşı karşıya gelmiş gibi ele alınmalıdır. Bu taktirde, yapılan kapsamlı
araştırmalar nedeniyle benzer bir olayın tekrarlanmasını önlemek için yeni politika ve
prosedürlerle etkin düzeltici eylemler geliştirebilir.
Ramak kala olaylar genellikle "ücretsiz dersler" olarak tanımlanır, bu da çoğu kaza ile ilgili
doğrudan veya dolaylı maliyetler olmadan güvenlik programının geliştirebileceği anlamına
gelir. Sadece ramak kala olayların raporlanması, yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine
yardımcı olmasıyla birlikte, çalışanların tehlikeli olabilecek durumları izlemeye hazırlandıkları
bir zihniyeti de yaratmaktadır. Bunun nedeni, raporlama kültürünün davranış değişikliklerini
teşvik etmesidir.
Raporlama kültürünün başarılı olması için, çalışanların ramak kala olayı nedeniyle
cezalandırılmayacaklarını bilmeleri gerekir.
İşyerlerinde üzerlerinde bildirim formları için kırmızı renkli “Tehlikeli Durum ve Ramak Kala
Bildirim” kutuları, çalışanlarca aktif olarak kullanılması, çalışma sahasında tehlike yaratan
durumların çalışanlar tarafından görülerek bildirilmesi, ayrıca ramak kala yaşanan kaza
olaylarının da bildirimi amacıyla yerleştirilmelidir. Çalışanlar bildirimlerini gün içinde
rastladıkları tehlikeli durum veya yaşadıkları ramak kala olayları iş bitiminde ilk iş amirleriyle
formlara aktararak bildirirken, yine ilk iş amirleri tarafından e-maille paylaşımlarını
sağlayabilmelidir. Bildirim formlarında, ramak kala olay ve tehlike bildirimlerini, çalışanların
öncelikle kendilerinin ve iş arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliklerini güvence altına almak
üzere yaptıklarını unutmamaları için sık sık hatırlatılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde
kutuların önemine büyük ağırlık verilmelidir.
Tüm bunlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun özü ile, uzun yıllardır süregelen
“reaktif

süreç”

yönetimini

yerine

“proaktif

süreç”

yönetimini

ön

plana

çıkarmayı

hedeflemektedir. Her bir iş kazası olayında, yaşandıktan sonra çalışan da işveren de bir çok
kayıplara uğramaktadır. Özellikle çalışan; ağır yaralanabilir, sakat kalabilir, hatta hayatını
kaybedebilir. Ayrıca, meydana gelen yaralanmalı bir iş kazası nedeniyle işyerinde işin akışı
durur, üretim yavaşlar, dolayısıyla verimlilik düşer. Kaza sonucu iş yeri, makineler, araç
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gereçler zarar görür. Değişen oranda işgücü kaybı, onarım giderleri ve üretim hacmindeki
düşme nedeniyle gelir kaybı meydan gelir. Ayrıca, imaj kaybı oluştuğu gibi maddi ve manevi
tazminat ödemek zorunda kalabilir. Tüm bu sayılanlar işvereni parasal kayba uğratır.
Sonuç olarak özetle, ülkemizde iş kazalarının azaltılması için İngiltere’de olduğu gibi49 6331
sayılı yasanın 14. maddesine tehlikeli durumlar ile ramak kala olayların da kayıt ve bildirim
yapılmasına ilişkin hüküm getirilmesi gerektiği inancındayız.

49

Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations RIDDOR 2013
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TARİH:
SAAT :

TEHLİKELİ DURUM BİLDİRİM FORMU

Tehlikeli Yerin Tanımı:
Demir sahası

Tehlikeli durumun
Resmi
(Parmak koruma
tertibatı yok)

Olası Tehlike:
Parmak kesilmesi

Olası tehlikenin risk derecesi:
) İş durdurulup, önlem alınmalıdır.
Orta
( ) 24 saat içinde gerekli önlemler alınmalıdır.

Yüksek (
Düşük

(

) Önlem için program yapılmalıdır.

Vücutta olası yaranabilecek uzuvlar :
Kulak
Parmak
Ayak
Bacak
Sırt
Göğüs
Bilek

El
Yüz
Kafatası
Boyun
Kol
Omuz
Kalça

Tehlikenin Ekipmana / Makineye / Malzemeye Etkisi:
Yanma

Yıkılma

Parçalanma

Bozulma

Çökme

Kırılma

..Diğer......................

Uyulmadığı Tespit Edilen Durum:
Demir sahasındaki demir kesme tezgahının bıçakların üzerinde koruyucunun bulunmadığı görülmüştür.
Öneriler:
Tezgah üzerinde bulunan bıçakların üzerine
yandaki resimde görüldüğü gibi koruyucu
kapak yapılmalı, kapak açıldığında devreyi
otomatik kesici (swich) takılmalıdır.

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN
İSG Planı Madde No.
Uygunsuzlukla ilgili Ceza listesindeki Bölümü
Uygunsuzluk nedeniyle istihkaktan kesilecek miktar

Bildirimi Alanın

Bildirimi Verenin

Adı ve Soyadı
Görevi:

Adı ve Soyadı:

Firma Unvanı:

Ünvanı: (İşgüvenliği Uzmanı, Saha Mühendisi veya
Formen)

İmzası
İmzası
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EK.2

RAMAK KALA OLAY (*) BİLDİRİMİ

(*) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Ramak Kala Olay; şantiyende meydana gelen, çalışanı,
tesisi ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli (olasılığı) olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak tanımlanmıştır.

Adı ve Soyadı (Zorunlu değil, İsteğe bağlı) : _________________________

Yaptığı işi: _____________________

Tarih ve saati: _____________/_____

Olay Yeri: _____________________

Olayın türü:
Yüksekten Düşme
Şantiye içi trafik kazası
Aynı seviyeden düşme
Kimyasala maruz kalma
Malzeme Düşmesi
Parça fırlaması
Bir şeye çarpma

Bir şeyin batması
Bir şeyin çarpması
Yangın
Sıkışma
Boğulma (suda)
Zorlama
Havasız kalma (kapalı alanda)

Göçük altında kalma
Kavga
Elektrik çarpması
Işına maruz kalma
Patlama
Gıda Zehirlenmesi
Hayvan ısırması, sokması

Olayı Açıklayınız:

Olayın olası sonuçları:
Ölebilir ( ) Ağır Yaralanabilir ( ) Hafif Yaralanabilir ( ) Maddi Hasar olabilirdi ( ) Çevresel Hasar olabilirdi ( )
Önerilen Çözüm (Varsa):

BU BİLDİRİM, ÇALIŞANIN “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ALGISINI SAĞLAMAK VE “İŞ KAZASINI” ÖNLEMEK
İÇİNDİR

Önemli not: Bu bildirimi, amirinize veriniz ya da “Ramakkala kutusu”na atınız.
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EK. 3

RAMAK KALA OLAY(*) ARAŞTIRMA RAPORU

(*) İşyerinde meydana gelen; çalışanı veya tesisi ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara
uğratmayan olayı,
İlgili Birim :
Ramak Kala Olay Rapor No:
Bölüm:
Tarih:
Saat:
Olaydan etkilenen kişinin Adı ve Soyadı: (İsteğe bağlı) ………………………………………...
Olaydan etkilenen kişi (Uygun olan seçenek işaretlenecektir.)
İşveren çalışanı ( )
Ziyaretçi
( )

Alt işveren çalışanı ( )
Stajyer
( )

Tedarikçi
( )
Geçici çalışan ( )

Olayın nedenleri
Çalışanların tehlikeli davranışları (A/.........) (Uygun olan seçenek arka sahifeye bakılarak sıra numarası yazılacaktır.)
Tehlikeli çalışma ortamı
(B/.........) (Uygun olan seçenek arka sahifeye bakılarak sıra numarası yazılacaktır.)
Organizasyonel faktörler
(C/.........) (Uygun olan seçenek arka sahifeye bakılarak sıra numarası yazılacaktır.)

Olayın oluş biçimi ve olayın yaşandığı kişinin/yerin amirinin çözüm önerisi:
Olayın Maliyeti
Olaydaki iş kaybı süresi
(a):
saat
Ortalama çalışan saat ücreti ( giydirilmiş ) ( b ) :............................TL
İş kaybı süresi ( a ) x ort. Saat ücreti ( b ) :.....................................TL
İş Güvenliği Uzmanı Görüşü:
Tarih ve İmza
İşyeri Hekimi Görüşü:
Tarih ve İmza
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:(**)

İşyeri/Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Yapılması önerilenlerden gerçekleştirenler:

Son Kontrolü Yapan İş Güvenliği Uzmanı/İşyeri Hekimi: …….

Tarih ve imza
İmza

Tarih

İmza

Tarih

(**) Tehlikenin giderilmesi veya işin Yöntem Talimatlarının değiştirilmesi konusunda İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği
Uzmanı ile görüştükten sonra çözüm önerisi oluşturulacaktır.
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RAMAK KALA OLAY ARAŞTIRMA RAPORU (Arka yüzündeki açıklama)
A.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR (Çalışanın kişisel kusuru)

1.
2.
3.
4.

İşi bilinçsiz yapmak,
Dalgın çalışmak ve dikkatini dağıtmak
Yorgun, bıkkın ve morali bozuk çalışmak
Makine koruyucularını çıkarmak veya
koruyucusuz kullanmak
5. Tehlikeli hızla çalışmak
6. Görevi dışında iş yapmak
7. Talimatlara uymamak
8. İşe uygun el aletini kullanmamak
9. Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli alanlarda
bulunmak
10. Yaptığa işe uygun kişisel koruyucu
kullanmamak
11. Tehlikeli hızda araç kullanmak
12. Yanlış ekipmanı seçip çalışmak
13. Ehliyeti olmadığı halde iş ekipmanını
kullanmak
B. TEHLİKELİ ÇALIŞMA ORTAMI

1. Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları
2. Topraklanmamış elektrikli iş makineleri ve
tezgahları
3. İşe uygun olmayan el aletleri
4. Yetersiz sağlık ve güvenlik işaretleri
5. Bakımsız veya testi yapılmamış iş
ekipmanını kullandırma
6. Tehlikeli yükseklikte malzeme istifleme
7. Kapatılmamış boşluklar
8. Kenar boşluklarının korkulukla çevrilmemesi
9. Düzensiz ve dağınık çalıştırma
10. Koruyucusuz makine, tezgahları kullandırma
11. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle
çalıştırma
12. Yetersiz tahkimatın yapılması
13. Sapancı ve İşaretçi görevlendirmeme
14. Çalışma yerinin darlığı ve sıkışıklığı
15. Yetersiz uyarı sistemi (yangın, acil durum
sireni vb.)

14. Arızalı ekipmanı kullanmak
15. Uyarılara ve işaretlere uymamak
16. Yanlış pozisyonlarda çalışmak veya hatalı
yük kaldırmak
17. Fiziken yetersiz olmak (Kişinin bünyesinin
yapılan işe uygun olmaması)
18. Hoyratça çalışmak
19. İşyerinde gereksiz şaka yapmak
20. İşyerinde alkol ve uyuşturucu kullanmak
21. Küfür etmek
22. Yasak oyunları oynamak
23. Kullandığı makineye uyum sağlayamamak
24. İş sağlığı ve güvenliği eğitimini almamak
25. Verilen iş iznine uymama

16. Elektrik dağıtım panolarında kaçak akım
rölesini bulundurmama
17. İşyerinde yetersiz İş Sağlığı ve Güvenliği
kontrolü
18. Tehlikeli atmosferik koşullar (gaz, toz, buhar
vs.)
19. Aşırı gürültü
20. Aşırı titreşim
21. Bozuk ve yetersiz havalandırma
22. Yetersiz aydınlatma
23. Radyasyon yayılımı (Radon v.s.)
24. Kaygan zemin ve pürüzlü zemin
25. İş ekipmanlarında güvenlik sisteminin
çalışırlığını kontrol etmeme
26. Isı değişikliği
27. Periyodik sağlık kontrolleri yaptırmama
28. İSG
bakımından
ortam
ve
kişisel
maruziyetleri ölçtürmeme
29. Çalışanlara Kişisel koruyucu donanım
verilmeme
30. Kimyasal maddelere yönelik Güvenlik Bilgi
Form'larını almama ve bu konuda çalışanları
bilgilendirmeme

C.

ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER (Projenin yönetimsel kusurları)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Diğer

Çalışanlara özel işler için iş güvenliği eğitimleri vermeme
Çalışanlara mevzuat gereği alması gereken eğitimlerin tamamlatılmama
İş ekipmanını ehliyetsiz kişiye kullandırma
Planlama hatası
Arızalı ve bakımsız ekipman
Denetimsizlik
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EK. 4

UYGUNSUZLUK BİLDİRİM
DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU

UYGUNSUZLUĞUN TANIMI
Önleyici Faaliyet /Meydana gelebilecek potansiyel bir uygunsuzluk bildirilmektedir
(Tehlikeli Durum/Kazaya Ramak Kala)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….

Formu Dolduran:
...................................................
..

Tarih : ....../....../..........

İmza : ............................

Uygunsuzluğun Giderilmesi İçin Yapılacak İşlemler :

Tarih : ../../.... İmza : ............................
İlgili Birim Yetkilisi

Tarih : .../../....
İmza : ............................
İşgüvenliği UZMANI/İşyeri HEKİMİ

Son değerlendirme (İş Güvenliği Uzmanı/İşyeri Hekimi tarafından doldurulacak)
Uygunsuzluğun Kök Nedeni :
Uygunsuzluğa ilişkin Risk
Değerlendirmesi var mı?
Uygunsuzluğun Giderildiği Tarih :
....../....../..........

Yapılan inceleme :

EVET

HAYIR

Uygunsuzluk ortadan kaldırılmış :
Planlanan önlem uygulamaya alınmış :
(Cevap hayır ise uygunsuzluk raporu yeniden doldurulması
gerekir.)

Sorumlu Birim Yöneticisi : .............................
Tarih : ..../.../......

İmza : ..........................

İG Uzmanı/İşyeri Hekimi: .......................
Tarih :.../.../...... İmza : ........................
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(EK.5)

RAMAK KALA OLAYIN OLUŞ BİÇİMİ

11

22

33

44

RAMAK KALA OLAY İCMAL FORMU (ÖRNEK)

ANA
ETKEN

Kalıp imalatı sırasında ustanın
Malzeme
elindeki kurtağzı birleştiricinin
Düşme
aşağıya düşmesi
Zemin etüt firması JCB'si
Malzeme
çalışırken yan binada 1 metre kare
Hasarı
alana hasar vermiştir.
Mobil vincin operatörünün
Fazla
gereğinden fazla yük kaldırması
Yükleme
nedeni ile çelik halatı kopmuştur.
Döşemeye çıkma merdiveni
sabitlenmediğinden kayma
tehlikesi olmuştur.

Beton pompasının bağlantı
kelepçesinin gevşemesi ve 10
55
metreden beton dökümü yapan
çalışanların yakınına düşmüştür.
Paletli duran tuğlaların yeri
değiştirilme esnasında paleti
66 çevreleyen tutan ekipmanın
kopması sonucu tuğlaların
devrilmesine neden olmuştur.
Beton dağıtıcının daha önceki
beton dökümünde betonun
77 dolması ve yeni beton atımı
sırasında ek yerinde patlama
meydana gelmiştir.
Çalışanın fore kazık betonun
dökülmesi sonucu bir çalışan priz
88
almayan betona basarak
düşmüştür.
B Blok dış tarafta yer alan toprak
perdesinde çalışma yapanın
kullanılan kalasın ucunun boşlukta
99
olması nedeni ile düşme tehlikesi
yaşanmıştır. (Emniyet Kemeri
takılıdır.)
RCS Sistemi ile betonarme
döşeme ile arasını kapatan OSB
110 kapağının menteşeden çıkması
sonucu düşme tehlikesi
yaşanmıştır.
5 Parselde beton dağıtıcı ile kule
111 vincin çalışma esnasında temas
gerçekleşmiştir.

OLAY
OLAY
SIRASINDA
TARİHİ
YAPILAN İŞ

OLAY
OLAYIN
SIRASINDA UYGUNSU
RİSK
ALINAN
ZLUĞUN
DERECESİ
KAPATIL
ÖNLEM
(Düşük/Ort
MA
(Toplu
a/
Koruma/Kişis BİLGİSİ
Yüksek)
el Koruma)

Beton
Dağıtıcı ile
Çalışma

Yüksek

yok

JCB ile
Çalışma

Orta

yok

Mobil Vinç ile
Çalışma

Yüksek

var

Kaba yapı
işleri

Orta

yok

Beton
Malzeme
Pompası ile
Düşme
Çalışma

Yüksek

yok

Malzeme İnce Yapı
Devrilmesi İşleri

Orta

yok

Beton
Malzeme
Dağıtıcı ile
Patlaması
Çalışma

Yüksek

yok

Yüksekten
İksa İşleri
Düşme

Yüksek

yok

Yüksekten Kaba Yapı
Düşme
İşleri

yüksek

var

Yüksekten RCS Sistemi
Düşme
ile Çalışma

yüksek

var

orta

var

Kayma

Çarpma

Kaba Yapı
İşleri
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BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU
İŞGÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ50
ÖZET
İş kazaları, can kayıpları ve ciddi sakatlıklara yol açması bakımından önemli bir sosyal sorun
durumundayken, işletmeler için büyük miktarda maddi kayıp anlamına da gelmektedir. İş
kazaları sonrasında çalışanların işe devamsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan iş günü kayıpları
da bu maliyetlerin önemli bir parçasıdır. İş kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalar, iş
günü kaybı gibi doğrudan maliyetleri azaltmakta, çalışanların devamlılığını ve emek
verimliliğini arttırarak işletme kârının artmasına katkıda bulunmaktadır.
İnşaat sektöründe her iş günü yaklaşık 22 iş kazası meydana gelmekte, 1,2 kişi sürekli
işgöremez duruma düşmekte ve bir kişi de kaza sonucu yaşamını yitirmektedir. İş kazaları
nedeniyle şantiyelerde büyük miktarda maddi kayıp ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın yapıldığı
şantiyede, 2,5 yıllık proje süresi içinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle toplam 1946,5
saat işgücü kaybı yaşanmış olup, bu kayıpların yol açtığı maddi kaybın miktarı 14.268 TL’yi
bulmuştur. Ölümlü veya ciddi yaralanmalı bir iş kazasının işverene maliyetinin yüzbinlerce
lirayı bulduğu düşünüldüğünde, çalışan sağlığı ve güvenliği için yapılacak önleyici çalışmaların
aslında maliyetleri düşürdüğü, verimliliği ve devamlılığı arttırdığı bu sonuçlardan da
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, İş Kazaları, İş Kazalarının Maliyeti.
JEL Sınıflandırması: J81, J28, J01
COST OF LABOR LOSSES CAUSED BY INDUSTRIAL ACCIDENTS A BUILDING
CONSTRUCTION SITE
ABSTRACT
Work-related accidents causing loss of life and serious injuries is an important social problem
and a large amount of loss for businesses. Work-related accidents resulting in loss of working
days caused by discontinuities in the hiring of employees is an important part of these costs.
Reduced to an acceptable level of accidents reducing the direct costs such as loss of work
days, as well as increasing the efficiency of the employee's continuity and contribute to an
increase in operating profit.
About 22 work-related accidents occur in the construction industry every working day, 1,2
people being permanently incapacity and 1 person dies as a result of these accident.
Construction site accidents creates a large amount of the financial loss. Research was carried

50
Bu makale, Fatih YILMAZ , Oktay TANUluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (International Journal of
Economic and Administrative Studies) Year:7 Number:14, Winter 2015 ISSN 1307-9832yayınlanmıştır.
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out on site, occurring within 2,5 years with a variety of small-scale work-related accidents, there
has been a total of 1946.5 hours of loss, the amount of these losses revealed reached 14.268
TRY. With fatal and serious injuries as a result of a occupational accidents, loss reaches large
amounts, given the fact that occupational health and safety prevention programs to reduce
costs, increase efficiency, and sustainability is understood in these results.
Keywords: Occupational Health and Safety, Construction Industry, Occupational Accidents,
The Cost of Occupational Accidents.
JEL Classification: J81, J28, J01

1.

Giriş ve Amaç

İş, insanların yaşantısında onlara bir yer kazandıran önemli bir sosyal etmen olduğu gibi
fiziksel, kimyasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok nitelikleri ile insan sağlığını
etkilemektedir (Akbulut, 1994: 10). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tahminlerine göre;
dünyada her yıl 337 milyon iş kazası meydana gelmektedir.
Bu iş kazaları sonucu 2 milyon 310 bin kişi hayatını kaybetmekte, 160 milyon kişi ya
yaralanmakta ya da meslek hastalığına maruz kalmaktadır. Bu kazaların doğurduğu maddi
kayıp 1,2 trilyon $ olarak tahmin edilmektedir (ILO, 2004).
SGK rakamlarına göre Türkiye’de ise, 2012 yılında meydana gelen 74.871 iş kazası sonucu
745, tespit edilen 395 meslek hastalığı sonucu 1 olmak üzere toplam 746 işçi
hayatınıkaybetmiş, 2209 kişi de sürekli iş göremez hale gelmiştir (SGK, 2012).
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu sosyal güvenlik sistemi ile hastane, rehabilitasyon
merkezi gideri gibi toplumun tümüne yüklenen maliyetler söz konusudur.
İş kazaları, ülke ekonomisinin üretken kapasitesini olumsuz yönde etkileyen, ulusal kalkınmayı
ve refahı engelleyici bir işlev olarak görülürken, ülke kaynaklarının yok olmasına, işgücü
kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasına neden olduğu ifade edilmektedir. İş kazaları ve
meslek hastalıkları sonrasında ortaya çıkan masraflar işletme düzeyinde de önemli bir maliyet
kalemi olmasına rağmen, maliyet hesaplamaları içine yeterince dahil edilmemektedir. Ölümlü
veya uzuv kayıplı ciddi bir iş kazasının ortaya çıkardığı maliyetler, ancak kaza meydana
geldikten sonra fark edilebilmektedir.
İşletmelerin karşı karşıya kaldığı bu ağır maliyetler iş güvenliği önlemlerinin önemini açık
şekilde ortaya koymaktadır (Tan, 2001: 12; Baradan, 2006: 98; Esin, 2006: 40; Koç ve Akbıyık,
2011: 136-137).
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan maliyetler birçok çalışmada incelenmiş
ve genel olarak “doğrudan maliyetler” ve “dolaylı maliyetler” olarak iki gruba ayrılmıştır.
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Doğrudan maliyetlere; kaza anında yapılan ilk yardım masrafları, kazalıya ödenen geçici ve
sürekli iş göremezlik ödenekleri, gerekli dinlenme süreleri için ödenen ücret, ödenen
tazminatlar, mahkeme giderleri, ölümlü kazalarda uygulanacak cezai hükümlerin bedelleri
girmektedir (Esin, 2006: 40; Güyagüler, 1992: 335; Demir, 2009: 45-46; Çolak, 2010: 35;
Türkoğlu, 2006: 64- 66; Gülhan, 2008:36-37; Koç ve Akbıyık, 2011: 136-138).
Dolaylı maliyetlere ise; işgücü kaybı, kazalının çalışamaması, kazalıya yapılan ilkyardım, kaza
sonucu işçilerin verdikleri aralar, usta ve yöneticilerin kazayı incelemek için kaybettikleri
zaman, yasal işlemler için kaybettikleri zaman, üretim kaybı, kaza sırasında üretime ara
verilmesi, iş akım ve programındaki aksamalar, makinaların durması, hammadde ve
malzemenin zarara uğraması, kazaya uğrayan işçinin işe dönmesi halinde verimdeki
düşmeler, siparişlerin zamanında karşılanamamasından doğan kayıplar, firmanın şöhret kaybı
nedeniyle ortaya çıkan maliyetler girmektedir (Tan, 2001: 16; Esin, 2006: 40; Güyagüler, 1992:
335; Türkoğlu, 2006: 64-66; Koç ve Akbıyık, 2011: 136-139).
Doğrudan Maliyetler (Bilinen-Hesaplanabilen) = İşgünü Kaybı (X) Ortalama Yevmiye (+)
Ödenen Tazminatlar” formülü ile hesaplanmaktadır. Bilinemeyen ya da hesaplanması zor
(dolaylı) maliyetler ise, bilinen maliyetlerin en az dört katıdır,
(ILO, 1986: 35). Toplam İş Kazaları Maliyeti (TİKM); TİKM = (Doğrudan Maliyetler) + (Dolaylı
Maliyetler) olarak formüle edilmektedir (Tan, 2001: 25; Baradan, 2006: 98).
İş kazaları sonucu çalışanların işe devamsız kalmalarıyla ortaya çıkan iş günü kayıpları da bu
maliyetlerin önemli bir parçasıdır. İş günü kayıpları, bilhassa büyük ölçekli sanayi tesislerinde
yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. İş kazalarının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi, hem iş
günü kaybı gibi doğrudan maliyetleri azaltmakta, hem de çalışanın devamlılığı ve bunun
sonucu olarak verimliliğini arttırarak işletmenin kârlılığının artmasına katkıda bulunmaktadır.
Doğrudan maliyetler içinde yer alan işgünü kayıpları, maliyet hesaplamaları içinde yeterince
incelenmemekte, özellikle küçük ölçekli işletmelerde neredeyse hiç hesaplanmamaktadır. İş
kazaları dünyada önemli boyutta işgünü kaybına neden olurken, Türkiye’de bu nedenle ortaya
çıkan yıllık işgünü kaybı, gelişmekte olan ülkeler arasında oldukça yüksek düzeydedir (ILO:
2008).
İş kazaları nedeni ile kaybolan işgünleri, Türkiye’de yaratılan katma değeri düşürmektedir. Bu
katma değer kaybına ayrıca işçi, SGK ve işveren açısından ortaya çıkan kayıpları da eklemek
gerekir. Bu kayıplar sonucunda iş kazalarının ülke ekonomisine maliyeti önemli boyutlarda
artmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklerin
tutulması, kazalar sonucu ortaya çıkan işgünü kayıplarının hesaplanması ve bu kayıpların
ortadan kaldırılması için gerekli koruyucu önleyici çalışmaların yapılması hem işletme hem de
ülke ekonomisi bakımından büyük önem taşımaktadır.
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ILO’ya göre tüm dünyada istihdam açısından önemli bir yer tutan inşaat sektöründe oldukça
yüksek sayılarda iş kazası yaşanmaktadır. Sektörde mekanizasyon artmasına karşın el emeği
hâlâ büyük bir rol oynamaktadır. ILO rakamlarına göre dünyada inşaat sektöründe her yıl
60.000 ölümcül kaza yaşanmakta, yani her 10 dakikada bir işçi iş kazası sonucu yaşamını
yitirmektedir. İnşaat sektörü, üretim süreçleri ve emek yoğun özelliği nedeniyle yüksek risk
içeren ve meydana gelen iş kazaları sonucu büyük ölçekli maddi kayıpların yaşandığı bir
sektördür (ILO, 2008; MMO, 2012).
İş kazalarıyla ortaya çıkan kayıpların önemli bir boyutu da, işçileri çalışmaktan alıkoyan, üretim
kaybına ve proje sürelerinin uzamasına neden olan iş günü kayıplarıdır.
Makale, işyerlerinde fazla önemsenmeyen ve kaydı tutulmayan, işgünü kayıplı kazaların
yarattığı maddi kayıpları, orta büyüklükte bir şantiyedeki örnekten yola çıkarak ortaya
koymaktır. İşletmelerde bu tür kazaların kayıtları yeterince iyi tutulmamakta, tutulsa da işgünü
kaybı ve parasal karşılıkları hesaplanmadığı için ortaya çıkan maliyetler tam olarak ortaya
konamamaktadır.
2. Gereç ve Yöntem
2.1. Gereç
Araştırma, İstanbul’da bir inşaat şantiyesinde, 2,5 yıllık proje süresince meydana gelen iş
kazalarının istatistiklerinden oluşturulmuş; bu verilerin geriye doğru incelenmesi ile
“Retrospektif Kohort” çalışmaları şeklinde planlanmıştır. Veriler toplanırken, araştırmaya konu
olan, şantiyede yaralanmalı veya revirde kısa süreli istirahat gerektiren iş kazası durumlarında
çalışanın işe devam edemediği süreler saatlik ve günlük olarak kayda geçirilmiş, bu kayıplar
çalışanın saat ücreti üzerinden hesaplanarak, işletmenin 2,5 yıllık süre içinde karşı karşıya
kaldığı iş günü kayıpları ve bu nedenle ortaya çıkan maliyetler hesaplanmıştır. Ortaya çıkan
maliyetin, işletmenin toplam işgücü maliyetleri içerisindeki oranı bulunmuştur. Araştırmada,
çalışanların çeşitli demografik özellikleri yanında, meydana gelen iş kazalarının türleri ve
nedenleri de kayda alınmıştır.
Araştırma verileri, işyeri revirine (işyeri sağlık birimi) gelen hastalar için düzenlenen
raporlardan toplanan bilgilerin, doğrudan doğruya sağlık biriminde çalışan sağlık memuru,
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından kayıt altına alınmasıyla toplanmıştır. Verilerin
kayda alınması ve değerlendirilmesinde bu amaçla geliştirilen bir bilgisayar programından
yararlanılmıştır.
Proje Mayıs 2006’da başlamış ve Aralık 2008’de bitirilmiştir. Proje süresince şantiyede
çalışılan toplam gün sayısı 839, aylık ortalama işçi sayısı 324, çalışılan toplam saat 2.389.720
saat olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 1: Proje Süresince Çalışılan Gün, Çalışılan Saat ve Aylık Ortalama İşçi Sayıları

2006

Çalışılan Gün
Sayısı
140

Günlük Çalışma
Saati
8

Aylık Ortalama
İşçi Sayısı
192

2007

365

8

365

1.065.800

8

415

1.108.880

8

324

2.389.720

Yıllar

2008
TOPLAM

839

Toplam Çalışılan
Saat
215.040

2.2. Yöntem
Araştırmada, işletmede iş kazalarından kaynaklanan işgünü kayıplarının parasal miktarı; iş
kazaları sonrasında işçilerin iş göremediği saatler ile revirden veya sağlık kuruluşlarından
alınan istirahat sürelerinde çalışamadığı her bir iş saatinin, saat başına düşen işçi ücretiyle
çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.
Şantiyede, 2006 ve 2007 yıllarında giydirilmiş günlük ortalama işçi ücreti 45 TL; 2008 yılında
ise 65 TL olarak gerçekleşmiştir. Kayıp işgünü sayısı (8 saat bir gün); iş kazası nedeniyle
işçilerin revirde geçirdiği sürelerle, işçilere işyeri hekimince revirde veya hastaneye sevki
sonrası hastanede verilen istirahat gün sayılarının toplanarak bulunmuştur. Her biri kaza için
kaybedilen işgücü kaybının parasal miktarı, kaza sonucu kaybedilen zamanın saat veya gün
başına düşen işçi ücreti ile çarpılmasıyla bulunmuştur. Kazalar sonucu ortaya çıkan toplam
maliyet ise; “Kaybedilen Her İş Saati Sayısı X Giydirilmiş Ortalama İşçi Ücreti” olarak
hesaplanmıştır (Bkz Tablo 2).
4.
Türk İnşaat Sektöründe İş Kazaları, Neden Olduğu Maddi Kayıplar ve
Konuyla İlgili Yapılmış Araştırmalar
SGK kayıtlarına geçen iş kazalarının 2012 yılında faaliyet gruplarına göre sıralamasına
bakıldığında, “Bina İnşaatı” sektörü 4511 kaza ile dördüncü sırada yer almakla birlikte “Bina
Dışı Yapıların İnşaatı” ve “Özel İnşaat Faaliyetleri” de hesaba katıldığında 9209 kaza ile ilk
sırada yer almaktadır. İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları tüm iş kazalarının %
12,29’unu oluşturmaktadır (SGK, 2012).
İş kazalarında en yüksek ölüm, 127 ölüm ile “Bina İnşaatı” faaliyet grubunda meydana
gelmiştir. Bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri de dahil edildiğinde ölüm sayısı
256’yı bulmaktadır. Tüm ölümlü iş kazalarının % 34,36’ü inşaat sektöründe meydana gelmiştir
ki bu oran ürkütücü boyutlardadır.
İnşaat sektörü çalışma şartları bakımından en riskli sektörlerden biri olup, sektör çalışanları
diğer sektördekilere oranla 3 kat daha fazla ölüm, 2 kat daha fazla yaralanma riski ile karşı
karşıyadır. İnşaat sektöründe her iş günü yaklaşık 22, her iş saati 2,68, her 20 dakikada bir iş
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kazası meydana gelmekte, yaklaşık 1,2 kişi sürekli işgöremez duruma düşmekte ve bir kişi
kaza sonucu yaşamını yitirmektedir. Türkiye’deki tüm iş kazalarının % 1,6 sı ölümle
sonuçlanırken inşaat sektörümüzdeki iş kazalarının % 4,7 si ölümle sonuçlanmaktadır. İnşaat
sektöründe üretim yöntemleri ve kullanılan malzemeler çok çeşitlidir, yapı işleri sürekli olmayıp
değişken ve geçicidir, çalışma koşulları işyerine göre değişmektedir, farklı özellikte çok çeşitli
işler yapılmaktadır, birden fazla işveren ve/veya alt işveren çalışmaktadır, çalışma alanı
genellikle geniş ve dağınıktır, doğal iklim koşulları altında uygun olmayan termal konfor şartları
gerçekleştirilmektedir, günlük çalışma süreleri uzun ve/veya çalışma saatleri düzensizdir, işçi
sirkülâsyonu fazladır, çok sayıda vasıfsız işçi çalışmaktadır, inşaat işletmelerinin çoğu küçük
ve kurumsallaşmamış firma veya şahıs şirketlerinden oluşmaktadır, çalışanlar ve malzemeler
sürekli hareket halindedir ve bu hareketlilik sistematik değildir (İş Teftiş Kurulu, 2007: 8;
Müngen, 2011: 34; Taşdemir, 2010; 3; Kurt, 2013; Ercan, 2010: 51).
İnşaatlarda en çok görülen kaza tipleri ise sırasıyla; insan düşmesi, malzeme düşmesi,
malzeme sıçraması, toprak kayması, yapı göçmesi, elektrik çarpması, yapı makinelerindeki
kazalar, makine ve tezgaha uzuv kaptırma, şantiye içi trafik kazası şeklinde sıralanmaktadır.
Bu kaza türlerinin sık görülmesinin temel sebepleri ise, işyerlerinde yeterli güvenlik
önlemlerinin alınmaması, işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi nedenler başta
gelmektedir (Çelik vd., 2011: 115; Gürcanlı, 2011: 135; Müngen, 2011: 36; Taşdemir, 2010: 3;
İMO, 2009: 53; Aydın, 2010: 5-7).
İnşaat sektöründe iş kazaları birçok çalışmada incelenmiştir. Bununla birlikte, inşaat
sektöründeki iş kazalarının işletme düzeyinde neden olduğu maddi kayıplar üzerine kapsamlı
çalışmalar bulunmamakta, genelde sektörel düzeyde değerlendirmeler yapılmaktadır. 2008
yılında yapılan bir çalışmada inşaat iş kolunda iş kazaları nedeniyle hesaplanan katma değer
kayıplarının, 2008 yılı fiyatlarıyla 558.328.288 TL olarak gerçekleştiği bulunmuştur. İş kazaları
nedeniyle sektörde ortaya çıkan katma değer kayıplarının, yaratılan toplam katma değere
oranı % 1,6 olarak gerçekleşirken, inşaat iş kolunda 2008 yılında hesaplanan katma değer
kayıplarının 2008 yılı GSYİH'ya oranı 0,0006 olarak gerçekleşmiştir. Yalnızca katma değer ve
ücret kayıpları bile Türkiye’de inşaat iş kolundaki iş kazalarının ekonomik boyutlarının ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir (Ofluoğlu, Doğru, 2011: 216).
1995 yılında yapılmış bir başka çalışmada ise; inşaat sektöründeki sigortalı işçi sayısının
toplam sigortalı sayısının % 19.3'ünü oluşturduğu, iş kazalarında can kaybı ve iş göremezlik
oranlarının ise aynı sırayla toplamın % 38'ini ve % 16.8'ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Can
kaybı -kaza ağırlık oranı- 10 milyon iş saati bazında ülke genelinde 730 iken; inşaat sektöründe
1430 değeri hesaplanmaktadır.
Ulusal işgücü envanterinde toplam kayıp ise 1022 işçi/yıl olmaktadır. İnşaat sektöründe her
yaratılan 10 milyon dolarlık gayri safi milli gelir, arkasında 1 adet "sürekli iş göremezlik''
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bırakmaktadır. Buraya kadar verilen tüm göstergeler inşaat sektöründe çok ciddi bir iş güvenliği
sorunu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Arıoğlu, 2002: 2).
Türkiye’de inşaat iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerde gerekli çalışmalar yapılarak, iş
kazalarının dolaylı ve doğrudan maliyetlerinin hesaplanabilen boyutlarına ilişkin yöntemler
geliştirilmeli, maliyet kalemleri ile ilgili veri tabanı oluşturularak ve maliyet hesaplamaları
yapılmalıdır (Ofluoğlu, Doğru, 2011: 217; Baradan, 2006: 88).
Yurtdışında yapılmış birçok araştırma da inşaat sektöründe kazalar sonucu ortaya çıkan
maliyetlerin ve sigorta masraflarının tüm maliyetler içinde yüksek boyutlara ulaştığını ortaya
koymuştur. Örneğin 1979 yılında American Business Roundtable adlı kuruluşun yaptığı bir
araştırmada; iş kazaları ve meslek hastalıklarının inşaat sektöründe tüm maliyetlerin % 6,5’ini
oluşturduğu tespit edilmiştir. Aynı yıl, iş kazalarına karşı yapılan sigorta masraflarında ve bu
nedenle açılan davalarda patlama yaşandığı belirtilmiştir. Benzer bir başka çalışmada ise;
inşaat sektöründe iş kazaları sonucu ortaya çıkan maliyetlerin % 7,9 ila % 15 arasında değiştiği
ifade edilmiştir (ABR, 1979; Everett ve Frank, 1996: 158-161).
1995 yılında yapılmış iki ayrı çalışmada ise; ABD inşaat sektöründe iş kazası ve meslek
hastalığı sigorta giderlerinin son yıllarda dramatik şekilde arttığı, iş kazalarının maliyetlerini
hesaplama yöntemlerinin yeterli olmadığı, her yıl yaklaşık 2000 ölüm ve 300 bin kazanın
meydana geldiği inşaat sektöründe iş kazalarının devlete, işverenlere ve bireylere ölüm başına
780 bin $, iş göremezlik başına 27 bin $ maliyete neden olduğu belirlenmiştir. İnşaat
şirketlerinin hesapladıkları maliyetlerin sadece görünür maliyetlerden ibaret olduğu, iş
kazalarının gizli (dolaylı) maliyetlerini yeterince dikkate almadıkları için önemli miktarda sigorta
dışı maliyete katlandıkları, gerçek maliyetlerini hesaplayabildikleri takdirde şantiyelerde iş
güvenliği performansının da arttırılabileceği ortaya konmuştur (Everett, 1995: 19-20; Everett
and Thompson, 1995: 103-107).
2012 yılında İngiltere’de Fayda-Maliyet Analizi yöntemiyle yapılmış bir başka çalışmada, iş
kazaları sonucu ortaya çıkan maliyetlerin gerçekçi şekilde tespit etmeye yönelik bir yöntem
geliştirilmiş; inşaat sektöründe kaza önleyici çalışmalar için yapılacak her bir birim harcamanın,
üç birim fayda olarak geri dönüş sağladığı, bilhassa küçük ölçekli işletmelerde bu oranın daha
da arttığı, bu nedenle proje öncesi ve proje sonrası gerçek maliyetlerin gerçekçi şekilde
belirlenmesinin önemine değinilmiştir (Ikpe vd., 2012: 991).
Tang ve arkadaşları ise, Hong Kong’daki inşaat firmalarının katlandığı iş güvenliği maliyetlerini;
iş kazalarıyla kaybedilen işgünü kayıplarının parasal karşılığını, toplam yıllık çalışma saatlerine
bölmek suretiyle geliştirdiği matematiksel bir model kullanarak hesaplamıştır. Tang ve
arkadaşları, iş güvenliği maliyet optimizasyonu için bir metod geliştirmiş, iş güvenliğine
yapılacak yatırım ile iş kazalarının maliyet rasyosunu karşılıklı ve yüzdesel olarak
hesaplamıştır. İnşaat işyerlerinde iş güvenliğinin sağlanması için yapılacak her 1 $ yatırımın,
kazalarla ortaya çıkabilecek 2,27 $ maliyetin önlenmesi anlamına geldiğini, çalışanlara
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yapılacak yatırımın iyi bir işletme performansının ayrılmaz bir parçası olduğunu, iş kazalarının
aynı zamanda sosyal maliyetinin de bulunduğunu, sağlıklı ve güvenli işyerinin parasal
maliyetlerini azaltması yanında sosyal fayda açısından da önem taşıdığını tespit etmiştir (Tang
vd., 2004: 937-946).
Tang ve arkadaşları (1997), Poon ve arkadaşları (2008) ve Mthalane ve arkadaşları (2008)
gibi diğer çalışmalarda da, inşaat işyerlerinde iş kazaları sonucu ortaya çıkan gün kayıplarının
parasal karşılığının hesaplanması için modeller geliştirilmiş, kazalar sonucu ortaya çıkan
zararın işletme ve sosyal güvenlik sistemine önemli miktarda kayba neden olduğu belirtilmiş
ve önleyici çalışmaların önemine vurgu yapılmıştır (Tang vd., 1997: 79-84; Poon vd, 2008:
144-145; Mthalane, 2008: 4-7).
Bu sonuçlar, iş kazalarının işletmelerde, bilhassa emek yoğun ve yüksek kaza riski içeren yapı
işlerinde ne denli büyük maddi kayıplara neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte,
inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının neden olduğu işgücü kaybı konusunda
ülkemizde kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.
Emek yoğun bir sektör olan inşaat sektöründe iş kazaları sonucu ortaya çıkan işgöremezlik
sayılarının

azaltılması,

emek

verimliliğini

arttırmak

bakımından

oldukça

önemlidir.

Araştırmamız, bu maliyetler içinde yer alan, kaza sonrası işçilerin çalışamadığı sürelerle
oluşan işgücü kayıplarının parasal miktarını ülkemiz koşullarında ortaya koyma amacını
taşımaktadır.

5.

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Araştırmanın yapıldığı şantiyede iş kazası geçiren 167 çalışanın 12’si kadın (% 7,2) 155’i (%
92,8) erkektir. Ağır ve tehlikeli bir iş olan inşaat işinde erkek çalışanların yoğun olması
sebebiyle kaza ve hastalıklar erkeklerde daha fazla görülmektedir.
Ayrıca şantiyedeki kadın çalışanlar, ofis, temizlik ve yemek gibi yardımcı nitelikteki işlerde
çalıştığı için kaza risklerine daha az maruz kalmaktadırlar. İş kazalarının yaş grupları,
çalışanların eğitim düzeyi ve işyerindeki çalışma sürelerine göre dağılımına bakıldığında ise;
iş kazalarının yaklaşık % 58’ine (25-39) yaş grubundaki çalışanların maruz kaldığı
görülmektedir. Daha sonra % 27 ile (18- 24) yaş grubu gelmektedir. Tüm kazaların % 85’ini
(18-39) yaş aralığındaki çalışanlar yaşamıştır. İşyerindeki çalışma sürelerine (kıdemine) göre
ise kazalar en çok; 1-4 yıl (% 26,94) ve 1-5 ay (% 22,75) arası bir süredir şantiyede çalışanlarda
meydana gelmiştir. İş kazası yaşayan çalışanların yaklaşık % 97’si 4 yıldan az bir süredir
işletmede çalışmaktadır. Eğitim düzeylerine göre iş kazaları en çok düz işçi şeklindeki
vasıfsız çalışanlarda (% 25,16) ve ilkokul mezunlarında (% 73,65) görülmektedir.
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Sonuçlardan anlaşıldığı gibi, şantiyede işle ilgili kazalar eğitim düzeyi düşük, vasıfsız ve genç
yaş grubundaki çalışanlarda daha fazla görülmüştür. Her ne kadar şantiyede 30 yaşın altında
genç çalışanlar çoğunlukta olsa da, diğer yaş gruplarına göre kaza oranları bakımından büyük
bir fark göze çarpmaktadır. Örneğin; toplam işçi sayısının yaklaşık % 30’unu oluşturan 40-66
yaş grubunda kazalanma oranı % 11,5 iken, bu oran 18-39 yaş grubunda % 23’e çıkmaktadır.
Araştırmanın yapıldığı şantiyede meydana gelen iş kazalarının % 28,74’ü “kesik” şeklinde
meydana gelmiştir. Ardından % 14,97 ile “çapak kaçması”, % 13,77 ile “incinme” ve % 11,98
ile “geçici görme bozukluğu” en fazla görülen kaza türleridir. Şantiyelerde kesici ve delici
özelliği bulunan el aletlerinin bulunması kesik şeklinde kazaların yüksek olmasına neden
olmaktadır. Yoğun kaynak işleri nedeniyle çapak kaçması ve geçici görme bozukluğu da sık
yaşanmaktadır. Şantiyede 2,5 yıllık süre boyunca ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan
kaza meydana gelmemiştir.
On gün ve daha fazla işgöremezliğe neden olan; ikisi “kırık”, ikisi “yanık”, ikisi “kesik”, biri
“burkulma” ve biri de “yırtık” olmak üzere toplam 8 adet ciddi iş kazası meydana gelmiştir.
Şantiyede, daha önce de birçok şantiyede görev yapmış deneyimli iki iş güvenliği uzmanı ve
bir de iş güvenliği danışmanı çalışmaktadır. İşyerinde iş güvenliği sistemli olarak ele
alınmaktadır. Risk analizleri yapılmış, çalışanların iş güvenliği eğitimleri düzenli olarak
verilmektedir. İşyerinde kullanılan tüm kaldırma araçları ve el aletlerinin periyodik bakımları
yapılmakta, işçilerin sağlık kontrolleri düzenli olarak takip edilmektedir. İş güvenliğinden
sorumlu kişiler ve çalışan temsilcileri belirlenmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
oluşturulmuştur. Ayrıca, şantiyenin yürütümünden sorumlu olan yüklenici firma OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir. Bunun sonucu olarak, büyük bir
inşaat projesi, sürekli iş göremezlik ve ölümle sonuçlanan büyük bir iş kazası meydana
gelmeden tamamlanabilmiştir.
Bununla birlikte, şantiyede 8’i ciddi yaralanma ve işgünü kayıplı olmak üzere toplam 167 iş
kazası meydana gelmiştir ki bu yüksek bir miktardır. Şantiyede 2006 yılında iş yoğunluğu ve
çalışan sayısı az ve kaba yapı dönemi olduğu için kaza sayısı düşüktür. İnce işlerin başladığı
2007 ve 2008 yıllarında iş kazaları artmıştır. 2007 ve 2008 kaza sayılarını baz alarak
yapacağımız bir hesaplamada, şantiyedeki yıllık ortalama çalışan sayılarına göre (Bkz. Tablo
1) 2007 yılında (75 kaza) işçilerin kazalanma oranı % 20,54 iken 2008 yılında ise (92 kaza) %
22,26 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2: İş Kazaları Sonucu İşçilerin Aldığı İstirahat Süreleri ve Bu Sürelerde Oluşan
İşgünü Kaybının Maliyeti
Kayıp
Çalışma
(İstirahat)
Süresi
30 dk.

İstirahat Süresince Kayıp Za-man Birim
Maliyetleri
(2007 ve 2008 Yılı İşçi Ücretine Göre dk.
veya Günlük TL)
2,81 (2007)
4,06 (2008)

İstirahat
Alan İşçi Sayısı
43
32

Toplam İşgünü
Kaybı Miktarı
(TL)
250,75
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1 Saat
1 Gün
2 gün
3 Gün
4 Gün
5 Gün
7 Gün
10 Gün

5,62 (2007)
8,12 (2008)
45 (2007)
65 (2008)
90 (2007)
195 (2008)
260 (2007)
325 (2008)
455 (2008)
450 (2007)
650 (2008)
1105 (2008)
1125 (2007)
1950 (2008)

17 Gün
25 Gün
30 Gün
Toplam
Kayıp Çalışma Süresi Toplamı

21
16
19
18
4
2
1
2
1
2
1
1
1
3
167

247,94
250,75
360
390
260
650
455
1550
1105
1125
5850
14.268,69 TL
1946,5 (saat)

Araştırma sonucunda, revirde tedavi esnasında veya işçilere verilen istirahat süreleriyle geçen
iş kazalarının neden olduğu kayıp çalışma sürelerinin toplamı 1946,5 saat olurken, bu rakam
8 saatlik bir çalışma günü hesabıyla toplam 243 iş gününün kaybı anlamına gelmektedir (Bkz
Tablo 2). Şantiyede, proje süresi boyunca iş kazaları neticesinde revirde veya sağlık
kurumlarında tedavide geçirilen süreler ve istirahat sürelerinin işverene toplam maliyeti
14.268,69 TL olarak hesaplanmıştır. İş gücü kayıpları sonucu oluşan maliyetin yıllık ortalaması
ise 5707,47 TL.’dir.
30 dakika ila 30 gün arasında değişen tedavi ve istirahat sürelerinde; en fazla görülen birim iş
süresi kaybı 30 dakikadır (% 44,9). En sık tekrarlanan istirahat (rapor) süresi 1 gündür (%
22,15). 37 kez verilen 1 günlük istirahat sürelerinin işverene toplam maliyeti 2025 TL olmuştur
ve iş kazaları sonucu oluşan işgücü kayıp maliyetinin % 14,19’unu oluşturmaktadır. Bunun
yanında, üç çalışanın aldığı 30 günlük istirahat sürelerinin işverene toplam maliyetinin 5.850
TL olduğu göz önüne alınırsa, ciddi iş kazaları arttıkça işgünü kayıpları sonucu oluşan
giderlerin ne denli büyük boyutlara ulaşabildiği görülebilmektedir.
Proje süresinde şantiyenin toplam işgücü maliyeti; her bir çalışanın saat ücretinin (2006 ve
2007 yıllarında “5,875”, 2008 yılında “8,125” TL), projede çalışılan toplam saat (2.389.720) ile
çarpımı sonucu 16.534.585 TL olarak bulunurken; iş kazalarından kaynaklanan işgünü
kayıplarının (14.268,69 TL) toplam işgücü maliyeti içindeki oranı % 0,09 olarak hesaplanmıştır.
Şüphesiz iş kazalarıyla ortaya çıkan maddi kayıplar işgünü kaybıyla sınırlı değildir. Bununla
birlikte, işgünü kayıpları hem işçiyi hem de işvereni etkileyen, ayrıca işgöremezlik ödenekleri
nedeniyle devleti de zarara uğratan ve bu yönleriyle sosyal boyutu ağır basan, doğrudan ve
dolaylı toplumsal kayıplara neden olan önemli bir meseledir. Bu açıdan, iş kazalarının
önlenmesiyle azalabilecek işgünü kayıpları, diğer bir ifadeyle, işletmelerde iş güvenliği
önlemlerinin alınmasına yönelik yapılacak harcamalar, hem işletme hem de ülke ekonomisinde
doğrudan ve dolaylı katma değer yaratacaktır.
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6.

Sonuç ve Öneriler

İnşaat sektörü, bünyesinde barındırdığı tehlikeli üretim süreçleri ve emek yoğun özelliği
nedeniyle, gerek yaralanmalı gerekse ölümlü kaza sayısı bakımından ilk sıralardadır. Bu can
ve mal kayıpları, iktisadi ve sosyal açıdan büyük bir sorun durumundadır. Ne yazık ki, iş
kazaları ile ortaya çıkan işgünü kayıpları, sektördeki inşaat firmalarının büyük bir kısmında
maliyet hesaplamalarına dahil edilmemekte, gerekli önleyici tedbirler alınmamaktadır.
İşgünü kayıpları, iş kazası maliyetleri içinde küçük görünen, ancak uzun vadede işletme ve
sosyal güvenlik harcamaları bakımından devlet için büyük miktarlara ulaşabilen bir maliyet
unsurudur. Bilhassa büyük ölçekli kaza ve hastalıklarla ortaya çıkan işgöremezlik sürelerinin
yanında, tedavi giderleri, hammadde-malzeme kaybı, bakım onarım masrafları, üretim
durması, tazminatlar, mahkeme masrafları gibi doğrudan ve dolaylı diğer masraflarla birlikte
düşünüldüğünde, iş kazaları ile oluşan maliyetlerin işletmenin tüm maliyetleri içinde ne denli
büyük bir yekûn oluşturabileceği tahmin edilebilir.
Araştırmanın yapıldığı şantiyede sürekli işgöremezlik ve ölümle sonuçlanan bir iş kazası
olmamakla birlikte, yaşanan küçük yaralanmalı kazalarda dahi kaybedilen işgünleri önemli
miktarlara ulaşmıştır. Bu kayıplar yarı yarıya azaltılabilse, örneğin; kazanılabilecek 10 bin TL
ile, günlük 65 TL olan işçi ücreti üzerinden 153 gün fazladan işçi çalıştırılabilirdi. Diğer bir
ifadeyle; işçilik maliyetinden 153 gün tasarruf sağlanabilirdi. Aynı şekilde, işletme açısından
önemli bir makine ya da cihaz alınabilir, bu para teknolojik yatırımlara aktarılabilirdi.
Sektördeki iş kazaları, genellikle kişisel koruyucu kullanmamaktan kaynaklanmakta gibi
görünse de, kazaların esas nedeni organizasyonel ve yönetsel hatalardır. İnşaat şirketleri,
aldıkları işin neredeyse tamamını alt yüklenici firmalara yaptırmaktadır. Bu firmaların işçilerinin,
şantiyece verilen eğitimi algılayıp uygulayacak düzeyde öğrenimleri bulunmaması, çoğu işi
götürü aldıkları için hızlı ve uzun süreli (yaklaşık 10 saatin üstünde) çalıştırılmaları kazalara
zemin hazırlamaktadır. Nitekim araştırmanın yapıldığı şantiyede iş kazası geçiren 167 işçiden
163’ü alt işveren (taşeron) işçisidir. Daha önce yapılmış birçok çalışmada da görüleceği gibi;
ülkemizde inşaat sektöründe taşeron kullanımı yaygındır. Taşeron firmaların iş güvenliği
önlemlerini iyi düzeyde sağlayacak maddi güce sahip olmamaları, konuyla ilgili yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmamaları, işçileri uzun saatlerle ve güvencesiz çalıştırmaları gibi bir çok
neden iş kazalarının artmasına neden olmaktadır (Şafak, 2007: 4-5; Ercan, 2010: 51; Arıoğlu
ve Arıoğlu, 1997: 20; Baradan, 2006: 88; Kurt; 2013: 79).
Kişisel koruyucu malzeme kullanmama (örneğin: eldiven kullanılmadığı için oluşan el kesikleri,
gözlük kullanılmadığı için göze çapak kaçması, çelik tabanlı iş ayakkabısı verilmediği için
ayağa çivi batması, emniyet kemeri takılmadığı için yüksekten düşme ve baret takılmadığı için
başa malzeme düşmesi veya baş çarpması vb.), şantiyelerde birincil kaza nedeni olarak
görülmektedir. Oysa, kişisel koruyucu kullanma, toplu koruma sağlanamadığı hallerde
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alınması gerekli önlemler arasındadır (Arıoğlu ve Arıoğlu, 1997: 21; Gürcanlı, 2011: 133-135;
Müngen, 2011: 35-36; Taşdemir, 2010: 3-4; İMO, 2009: 53-54; Tan, 2001: 76-77).
Öte yandan, genç, eğitimsiz, çalıştığı işi ve işyerini tanımayan ve işe yeni başlayan çalışanların
kaza riski en yüksek kişiler olduğu yönündeki genel kanının doğru olduğu da görülmektedir.
Bununla birlikte, tecrübeli işçilerin, kendine aşırı güven duygusu ile iş güvenliğini
önemsememeleri sonucu daha büyük ve daha ağır kazalar yaşadığı da bilinmektedir.
Şantiyelerde iş kazalarının önemli boyutlarda maddi kayıplara neden olduğu, işveren, devlet
ve çalışanların ekonomik ve sosyal yönden etkilendiği gerçeği karşısında, çalışanların çalışma
koşullarını iyileştirici tedbirler alınmalı, işçiler uzun saatlerle çalıştırılmamalı, işçilere yeterli
sürelerle önleyici ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulmalıdır. İş kazalarının önlenmesi,
işyerindeki fiziksel koşulları iyileştirerek, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini
yükselterek, çalışanları amaca uygun ve periyodik eğitimlere tabi tutarak mümkün olabilir.
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KAMUYA AÇIK MESKUN ALANLARDA YAPILAN İNŞAATLARIN
ÇEVRESİNDE YAŞAYAN HALKIN ÖZELLİKLE KORUNMAYA
MUHTAÇ ÇOCUKLARIN, YAŞLILARIN VE ENGELLİLERİN
KORUNMASI NASIL SAĞLANIR?

Önsöz
Her yıl binlerce inşaat işçisi, şantiyelerde çalışırken iş kazasına uğramakta bu kazalar
sonucu yaralanmakta hatta ölmektedir51. İnşaat işlerinde risk altında olan, sadece
şantiyelerde çalışanlar değildir. Her yıl kamuya açık alanlarda yapılan inşaat işlerinin
(bina yapımı, temel veya kanal kazı ve yıkım işlerinin) yapıldığı yerlerin çevresinde
bulunan kişiler de ciddi şekilde yaralanmakta ya da ölmekte en acısı da, yaralananların
ya da ölenlerin arasında çocukların, yaşlıların ve engellilerin de bulunmasıdır. Bu
nedenle, İstanbul'da kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, evlerinin yakınında bulunan
bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan ve yağmur suyuyla dolmuş çukurunda ölü
bulunduğu haberi52 üzerine bu makale kaleme alınmıştır.
Kamuya açık alanlarda yapılan inşaat işlerinin yapıldığı yerlerde meydana gelen bu tür
kazalar genellikle; sokaktan geçmekte olan yürüyen insanlara, bir binanın yapımı,
bakımı ya da yıkım işlemi sırasında veya caddelerde yapılan kazı işleri esnasında, işin
yapıldığı yerin yakınından geçmesi sırasında meydana gelmektedir.
Bu gibi çalışmalarda inşaat işlerinde yeterli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmazsa,
hem çalışanları ve hem de şantiye çevresinde yaşayan halka açık alanlarda
yaşayanların riske atılmış ve bunun sonucunda da parasal tazminatlarla da
karşılaşılmış olur.
İnşaat sektörü gün geçtikçe teknolji ile birlikte istikrarlı bir şekilde gelişme
göstermektedir. Bu makalede, inşaat işlerinin yapıldığı halka açık alanlarda kazaların
yaşanmamasının nasıl başarılabileceği konusunda önerilerde bulunma amaçlanmıştır.
51

2019 yılı içerisinde 47.701 iş kazası meydana gelmiş bu kazalar sonucu 368 sigortalı ölmüş, 1586 sigortalı ömür boyu sakat
kalmıştır. SGK 2019 İstatistik Yıllığı
52
9.03.20121 tarihli CNN Türkiye Haberleri https://www.cnnturk.com/turkiye/cekmekoy-belediyesinden-iki-cocugun-olduguinsaat-ile-ilgili-aciklama
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Lütfen bu makaleyi okuyun ve önerilen önlemleri eyleme dönüştürün. Bunu yapmakla,
kamu güvenliğine öncelik vermenizi ve yapılan inşaat işlerinde halkı tehlikeye
atmamasını sağlayacaktır.

BÜLÜM I
1. Giriş
Dünyada her yıl inşaat işleri, inşaatla doğrudan bağlantısı olmayan insanların
yaralanmasına ve dahası ölümüne neden olmaktadır. İngiltere’deki Sağlık ve İş
güvenliği İdaresi (HES) ve yerel makamlar, inşaat faaliyetleriyle ilgili halktan birçok
şikayet almaktadır. Bazı şikayetler gerçek riskler içerirken, diğer şikayetler sağlık ve
güvenlik açısından çok az risk oluşturmaktadır. Bazı şikayetler doğrudan rahatsızlıktan
kaynaklanmaktadır. Bu tür bir kamuoyu endişesi inşaat sektörünün imajını bozduğu
belirtilmektedir. Bunlarla ilgili yapılan araştırmalarda bu tür kazaların çoğu önlenebilir
olduğu saptanmıştır. Bu makalede, bunun nasıl başarılabileceği konusunda önerilerde
bulunma amaçlanmıştır. Öneriler esas olarak iş kazalarının ve halka açık alanlarda
yaşayanların sağlığının bozulmasının önlenmesi ile ilgilidir. Ancak, aynı zamanda
rahatsızlık verici sorunların azaltılmasına da yardımcı olabilir. Öyle ki, şantiye
çevresinde yaşayan halka açık alanlarda yaşayanların ve şantiyelere gelen
tedarikçileri ve ziyaretçileri de en çok etkileyen tehlikelerin ve risklerin tanımlanması
gerekir.

Bu

makalede,

esas

itibariyle

şantiye

çevresini

tanımlayıp

nasıl

sürdürebileceğinden ve halka açık alanlarda yaşayanları inşaat işlerindeki risklerden
nasıl korunabileceğinden söz edilmektedir. Aynı zamanda sorunların en çok nerede
karşılaşılabileceği gösterilmekte ve bunları kontrol etmenin yolları önerilmektedir.
İnşaat

işlerini

yürütenler

için

uygun

koruma

sağlamak,

genellikle

bundan

etkilenebilecek kişileri korumaya yardımcı olacaktır. Ancak, halka açık alanlarda
yaşayanları ve şantiyeye gelen ziyaretçileri yeterince korumak için alınması gereken
önlemler, şantiyede çalışanların korunması için alınanlardan farklı olabilir. Halka açık
alanlarda yaşayanların inşaat süreciyle ilgili tehlikelerin şantiyede çalışanlara göre
daha az farkında olması muhtemeldir. Bu bilgi boşluğu, iyi iletişim ve ilgili bilgilerin
paylaşılmasıyla yönetilebilir.
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Deneyimli inşaat işçileri de dahil olmak üzere şantiyeyi ziyaret edenler, şantiye
düzeninden bilgileri yoksa ek bilgi verilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve engelli kişiler gibi
belirli gruplar, savunmasızlıkları nedeniyle özel dikkat gösterilmesi gerektirmektedir.
Bazı özel nitelikteki bina da işlerin doğası gereği özel dikkat gerektirir. Bu makalede,
sorunları ve çözümlerini göz önünde bulundurarak bu tür özel durumlar için neyin
makul olduğunu açıklamaya çalışılmıştır. Ancak bu makalede suç işlemek niyetinde
olanlar

tarafından

yasadışı

izinsiz

girişi

veya

şantiyelere

zorla

girişini

kapsamamaktadır.

2. Halka açık alanlarda bina yapımı, yıkımı, onarımı ve kazı
işlerinde çevresinde yaşayanların geçirdiği olaylardan dolayı
bu işi üslenen firmaların hukuki sorumluğu bakımından yasal
mevzuat
Makalenin bu kısmında, halka açık alanlarda yaşayanların inşaat işlerinin risklerinden
korumakla ilgili olan sağlık ve güvenlik mevzuatı açıklanacaktır. Ancak, bu açıklama
kapsamlı bir liste değildir.
Halka açık mekanlarda yapılan bina yapımı, yıkımı, onarımı ve kazı işlerinde şantiye
çevresinde yaşayanların kişiliği; hukukta bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin
taraflarından olmayan kişidir. Bu kişiler “üçüncü kişi” olarak tanımı yapılır. 6098 sayılı
Türk Borçlar Yasası’nın 470. maddesinde bina yapımı, yıkımı, onarımı ve kazı işini
yapacak olana “yüklenici” (müteahhit) ve işi yaptıracak olana da “iş sahibi” denilmiştir.
İşi yapacak olan yüklenicinin işi yapmak üzere çalıştırdığı kişilere de “işçi/çalışan”
denilmiştir. Bunların dışında kalanlara da “üçüncü kişi” denilmiştir. Bu kişiler ise bu
işleri yapmak üzere kurulan şantiyenin çevresinde yaşayanlardır.
Bina yapımı, yıkımı, onarımı ve kazı işlerini yaptıracak iş sahibi ile yüklenici arasında
“Eser Sözleşmesi”, yüklenici (işveren) ile işçiler arasında “Hizmet Sözleşmesi” yapılır.53
6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın 470. maddesinde sözü geçen “Eser”
sözleşmesindeki

“iş

sahibi”

ile

hizmet

sözleşmesindeki

“işveren”

birbirini

karıştırılmaması gerekir. Zira, sorumluluklar konusunda yanlışa düşülebilir. Eser
sözleşmesinde yüklenici, iş sahibinin gözetimi ve denetimi söz konusu olmaksızın ve
ondan buyruk almaksızın, kendi belirlediği yer ve zaman içerisinde “bağımsız” olarak

53

6098 TBK/md: 393 - Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin
de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
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iş gördüğü sırada üçüncü kişilere bir zarar vermişse, bundan “iş sahibi” sorumlu
tutulamaz.
Hizmet sözleşmesinde ise, yüklenicinin

çalıştırdığı işçi, yüklenicinin (işverenin)

gözetimi, denetimi ve buyruğu altında, onun belirlediği yer ve zaman içerisinde iş
yaptığı sırada, üçüncü kişilere bir zarar vermişse, bundan yüklenici (işveren) doğrudan
doğruya (kusursuz sorumluluk ilkesince) sorumlu olur. (6098 TBK/m.66)
Nitekim, Yargıtay’ın bir kararında; “Yüklenici, yaptığı işin uzmanı sayılır ve iş
sahibinden o işin, teknik yönden, nasıl yapılması konusunda talimat almaz; başka bir
anlatımla, iş sahibine karşı da bağımsızdır. Uzmanı olduğu bir işin yapılmasında da,
yanında çalıştırdığı işçilerine karşı işveren durumunda olduğu için; kendisinin,
işçilerinin ve üçüncü kişiler ile iş sahibinin can güvenliğini sağlamak ve gereken
önlemleri almak zorundadır.”
Burada ilk akla gelen soru, eser sözleşmesinde “iş sahibi”nin sorumluluğunun bulunup
bulunmadığıdır. Kuşkusuz, sorumluluğunun olduğu durumlar da bulunabilir. Bu konuda
bir çok deneyimler yaşanmıştır. Örneğin, şantiye ofisinde ve koğuşunda bozulan bir
klimayı onarmak için ehliyetli elektrikçi çağırmak yerine, bu işi elektrikçi olmayan bir
işçiye yaptırmaya kalkışan şantiye sorumlusu, ehliyetsiz bir kişinin cereyana kapılması
halinde elbette yüklenici sorumlu olacaktır. Bir başka örnekte, iş sahibi, hafriyat işleri
için uzman ve yetkin bir firma ile sözleşme yapmak yerine, sıradan kişilere bu işi
yaptırırsa, üçüncü kişilerin veya hafriyat işini yapan kişilerin uğradıkları kazalardan
dolayı doğrudan sorumlu olur. Buradaki temel esas, gerek 4857 sayılı İş Kanunu
(mad:2), gerekse bu kanunun 3. Maddesine göre hazırlanan Alt İşverenlik
Yönetmeliği’nin54 10/g maddesi gereği asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri
ile ilgili olarak bu Kanunlardan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olmasıdır.
Eser sözleşmesinde yüklenici, üzerine aldığı işi doğrudan doğruya iş sahibinden
bağımsız olarak yapmakla yükümlüdür. Kendi adına iş yapması nedeniyle de
başkalarına verdiği zararlardan da kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca iş sahibi sorumlu
tutulamaz. Zira, iş sahibinin adam çalıştıran sıfatı bulunmadığından, işin yerine
getirilmesi sırasında yüklenicinin üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, iş sahibi
zarardan sorumlu tutulamaz. Ancak, yüklenicinin üzerine aldığı iş, iş sahibinin

54

Alt İşverenlik Yönetmeliği, RG: 27.09.2008/27010
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talimatları doğrultusunda ve onun kontrol ve denetiminde sürdürülmekte ise, iş sahibi
de yüklenici ile birlikte sorumlu olur.
İş sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşmede, iş sahibine yükleniciye emir ve
talimat verme, yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisinin tanınmış olması halinde, iş
sahibi T. Borçlar Kanunu 66. madde gereği "adam çalıştıran" sıfatıyla, yüklenicinin
üçüncü kişilere verdiği zarardan, yüklenici ile birlikte ortaklaşa ve zincirleme sorumlu
olur.55 Nitekim, Yargıtay bir kararında; İş sahibinin adam çalıştıran sıfatı
bulunmadığından, işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicinin üçüncü kişilere zarar
vermesi halinde, iş sahibi zarardan sorumlu tutulamaz.56
Yargıtay’ın başka bir kararında; “İşveren konumunda bulunan davalı, kanalizasyon
yapım işinden tamamen el çekmiş olacağından, yüklenicinin haksız eylemi sonucu
üçüncü kişilerin uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz. Davalılar arasındaki
sözleşmenin bir eser sözleşmesi niteliği taşıması durumunda, işveren konumunda
bulunan davalı İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü kanalizasyon yapım işinden
tamamen el çekmiş olacağından yüklenicinin haksız eylemi sonucu 3. kişilerin uğradığı
zarardan sorumlu tutulamaz ve ona husumet yöneltilemez.”57
Yüklenici ile birlikte iş sahibinin de üçüncü kişilerden sorumlu olduğu durumlar da
bulunmaktadır. Kural olarak, eser sözleşmesinde iş sahibi ile yüklenici arasında
bağımlılık ilişkisi yoktur. Buna göre, iş sahibinin adam çalıştıran sıfatının bulunmadığı
da dikkate alındığında eser sözleşmesine konu olan işin yapımı sırasında yüklenicinin
üçüncü şahıslara verdiği zarardan iş sahibi sorumlu olmayacağı kabul edilmektedir.
Ancak, bu kural kesin değildir. Eser sözleşmesinde, iş sahibinin yükleniciye emir ve
talimat verme, işi denetleme yetkisi tanınması mümkündür. Bu durumda iş sahibi ile
yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi kurulmuş olacağından iş sahibi TBK 66. madde
gereği adam çalıştıran sıfatıyla yüklenicinin üçüncü kişilere verdiği zararlardan
zincirleme sorumlu olur.58
Bu itibarla, eser sözleşmesinde, iş sahibine emir ve talimat verme, yapılan işi
denetleme yetkisi tanınmışsa, üçüncü kişilere verilen zarardan yüklenici ile birlikte iş
sahibi de sorumlu olur.
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6098 TBK/md:66 - Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı
gidermekle yükümlüdür.
56
Yargıtay 7.HD.07.04.2009, E.2008/6736 K.2009/1124
57
Yargıtay 4.HD. 03. 03.2005, E. 2004/8569 K. 2005/2070
58
Yargıtay 7.HD.18.01.2011, E.2010/7458 K.2011/98
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Nitekim, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11/a maddesi; işvereni,
çalışanlarını ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün (diğer bir tanımla 3. Kişileri) ve
muhtemel acil durumları belirlemekle ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve
sınırlandırıcı önlemleri almakta yükümlü kılmıştır.
Bu yükümlülük, halkın korunmasına önem veren İngiltere’de “İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası 1974” de, tüm işverenlere ve serbest meslek sahiplerine, kamu mensupları gibi
istihdamda olmayan kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak için makul ölçüde
uygulanabilir adımlar atma görevi yüklemiştir. Kanun ayrıca çalışanlara sağlık ve
güvenlik konularında işverenleri ile işbirliği yapma ve başkalarını riske atacak hiçbir
şey yapmama görevi de yüklemiştir.
Sözü edilen bu yasa gereği çıkarılan İnşaat (Tasarım ve Yönetim) Yönetmelikleri (CDM
2015), inşaat projelerini yöneten temel kurallar dizisidir. Tüm inşaat ve inşaat işleri için
geçerlidir ve yeni inşaattan kentsel dönüşüme, tadilattan yıkıma kadar her tür projeyi
içermektedir. Bu yönetmeliğe göre, inşaat şirketlerinin yetkisiz şahısların özellikle
çocukların inşaat alanına girmelerini engellemek için şantiyelerinin güvenliğini
sağlamaya öncelik vermesi gerekiyor. Ayrıca, risk altında olanlar sadece çocuklar
değil, aynı zamanda yoldan geçenler şantiye sınırları dışında kalan hareketli inşaat
araçlarının çarpması gibi nedenlerle yaralanabileceğinden işverenin önlem almasına
ilişkin amir hükümler de bulunmaktadır.
Başka bir Yönetmelikte59, tesislerin kontrolüne sahip kişilerin (genellikle ana yüklenici)
burada meydana gelen belirli kazaları ve tehlikeli olayları rapor etmesini gerektiğine
dair hüküm bulunmaktadır. Örneğin. Kamuya açık alan civarında bulunan bir kişinin
yaralanması ile sonuçlanan kaza nedeniyle hastaneye götürülmesinde derhal HSE'ye
(veya bazen yerel makama) bildirilmeli ve ardından aynı makama telefon veya
çevrimiçi rapor edilmelidir.
ABD’de de bu hususta halkın korunmasına ilişkin mevzuat hazırlanmıştır. Amerikan
Ulusal Standart Enstitüsü’nün şantiyelerin etrafındaki halkın güvenliğini artırmayı
amaçlayan inşaat standardı olan “Şantiyelerde veya Yakınında Bulunan Halkın
Korunması”na ilişkin ANSI A10.34-2001 standardı, halkı havada, karada veya denizde
inşaat tehlikelerinden korumak için işverenlerin, yüklenicilerin, bina sahiplerinin ve
kurtarma personelinin neler yapması gerektiği konusunda kapsamlı güvenlik kurallarını
belirlemiştir. Bu standarta (A10.34) göre, “Halkın bir şantiyedeki veya etrafındaki

59

Yaralanmaların, Hastalıkların ve Tehlikeli Durumların Rapor Edilmesi Yönetmelik 1995 (RIDDOR)
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potansiyel tehlikelerden haberdar edilmesi ve bu tehlikelerden mümkün olan en yüksek
ölçüde korunması gerekmektedir. Bu standart, kamuya açık alanlarda yeni veya
yenilenmiş ofis binaları, karayolu inşaatı, limanlarda veya yakınında, havalimanlarında
ve hatta ticari ve ev bina inşaatları dahil olmak üzere neredeyse tüm inşaatları
kapsamaktadır. A10.34 standardı, beton kesme, kaynak işleri, döküm işleri gibi işler,
kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek patlatma veya kazık çakma, iksa ve diğer
faaliyetleri de kapsamaktadır. Standart ayrıca, düşen nesnelerin barikat veya ağ
kullanarak halka zarar vermesini önlemeyi; halkı vinçlerden, motorlu taşıtlardan,
mavnalardan

veya

diğer makine

ve

ekipmanlardan

korumak;

halkı inşaat

ekipmanından gelen yüksek darbe sesleri konusunda uyarmak; şantiye yakınındaki
yürüyüş yollarının hem erişilebilir hem de güvenli olduğundan emin olmak; tehlikeli
madde ve maddelerin uygun şekilde depolanması; sondaj veya hendek açma
gerçekleşmeden önce risk değerlendirilmesi; ve inşaat halindeki şantiyelerde acil
durum eylem planları geliştirmesi için işvereni yükümlü kılmaktadır.
Özetle bu standart, İnşaat şantiyelerinden sorumlu olanları, işçilerinin ve halkın
güvenliğini sağlamak için açıkça önlemler almalarını yükümlü kılmaktadır.
Ülkemiz mevzuatında teknolojide ileri ülkelerde olduğu gibi şantiyelerde veya
yakınında bulunan halkın korunmasına ilişkin özel hazırlanmış standart veya
yönetmelik bulunmamasına rağmen örneğin inşaat veya yıkımla ilgili emniyet
kurallarına uymama halinde T. Ceza Kanunu’nun 176.maddesine göre inşaat veya
yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan
önlemleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Yine, T. Ceza Kanunu’nun 178. maddesine göre, herkesin gelip geçtiği yerlerde
yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli
işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da
bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 14. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Gürültü
Kontrol Yönetmeliği’ne göre, kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını gürültü
ile bozmayacak

bir

çevrenin

geliştirilmesini sağlamak

işverenin

görevi ve

yükümlülüğündedir,
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk

Değerlendirmesi

Yönetmeliği”nin60

3/ç

maddesine

göre

işvereni,

risk

değerlendirmesi yaparken bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her
türlü faaliyet esnasında ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi
faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında bilgi topla yükümlü kılmıştır. Yine
6331 sayılı kanuna göre hazırlanan yönetmeliklerde sağlığa zararlı maddeler kullanan
işverenlere görevler yüklemektedir. İnsanların sağlığı için risk oluşturabilecek çok
çeşitli maddeler vardır. Bu görevlerin çoğu sadece çalışanlara değil, iş yerinde olsun
ya da olmasın, yapılan işten etkilenebilecek başka herhangi bir kişiye de uzanır. Yani,
halka açık alanlarda yaşayan tüm kişileri de kapsamaktadır. Örneğin, ağlık ve güvenlik
koordinatörleri, proje uygulama aşamasında, izin verilen kişiler dışındakilerin yapı
alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar61.

3. Halka açık alanlarda bulunan inşaat şantiyelerinde çevresinde
yaşayanlar için riskler nelerdir:
Pek çok tehlikenin inşaat çevresinde yaşayan halkı ve ziyaretçileri yaralama
potansiyeli vardır. Özellikle son yıllarda hızla artan kentsel dönüşüm inşaat
projelerinde inşaatın çevresinde yaşayanları, yaralanma ve daha ziyade ölümle karşı
karşıya bırakmaktadır. Bu riskler;
3.1.

Düşen nesneler - Halka açık herhangi bir alanda şantiye dışında bir yerde
bulunan veya geçen kişiye, şantiyedeki çalışmalar nedeniyle herhangi bir nesne
kişiye düşebilir ve hatta sonucunda ağır yaralanmasına neden olabilir. Bu
taktirde, yaralanan kişi inşaatı yapan firmayı sorumlu tutulabilir. Çünkü, inşaatın
sahibi/proje yönetimi yasal yönden halka açık tüm alanlarda kendi önlerinin ve
çevresinin güvenli olmasına özen göstermek ve gelen geçenlerin yaralanma
riskini en aza indirmek zorundadır. Keza, çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan
çalışmalarda; çalışan işçilerin, aletleri, diğer nesne ve malzemeleri düşebilir.
Bunun sonucu kişi yaralanabilir, sakat kalabilir hatta ölebilir.

3.2.

İskele ve diğer erişim ekipmanları - Halka açık yerlerde yapılan bina
inşaatlarında, İskele ve diğer erişim ekipmanlarını kurarken, sökerken ve
kullanırken şantiye sınırlarının dışındaki insanlara çarpması sonucu sağlığa

60
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29.12.2012 tarih ve 28513 sayılı R.G de yayımlanmıştır.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği mad: 11/e
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zarar verici eylemler oluşmaktadır. Yaya kaldırım kenarında kurulan iskelelerin
üzerinde moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemelerin bulundurulması
da ayrı bir risk oluşturur. Bu malzemelerin oradan geçenlerin üzerine düşmesi
yaralanma ile sonuçlanabilir ya da civardaki binaların veya tesise büyük hasar
verebilir.
3.3.

İş Makineleri ve Taşıtlar- Halka açık yerlerde yapılan inşaatlarda, şantiyeye
giren ve çıkan araçların yayalara çarpması sonucu kişilere veya tesise zarar
vermektedir.

Ayrıca,

teslimat

sırasında

kaldırımlarda

bariyerler

konulmadığından çarpma sonucu yayaların yaralanmasına neden olmaktadır.
Yine kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeniyle inşaat araçlarının yoğun
olarak geçtiği kamuya açık yerlerde meydana gelen kazalarda hafriyat
kamyonlarının altında kalarak bir çok yayanın hayatını kaybettiği
bilinmektedir. Örneğin, İstanbul Kadıköy’de benzer bir olay daha önce de
yaşanmıştı, Yoğurtçu Parkı’nda yine bir hafriyat kamyonu yine bir genç kadına
çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu gibi acı haberleri sadece
İstanbul’da değil diğer büyük kentlerimizde ayda birkaç kez duymaya başladık.
3.4.

Boşluklar ve kazılar - Halka açık yerlerde geceleri, cadde lambalarının yeterli
olmadığı durumlarda, ekstra aydınlatma da yapılmadığı ya da gündüzün üzerleri
kapatılmadığı taktirde kaldırımdaki ve asfaltlardaki hafriyatlara, kazılara,
menhollere, veya açık zemin kenarlarına insanlar düşmekte, sonucunda ciddi
şekilde yaralanmakta hatta ölmektedir. Keza asfalt yollar, asfalt tesviye işleri,
yüzey temizliği, sıcak asfalt yükseltilmesi, iskele kurulup sökülmesi gibi işler
sırasında, çevredeki insanlara da zarar gelmektedir.

3.5.

Gürültü- Kamuya açık inşaat alanlarının civarındaki gürültü seviyeleri,
yakınlarda yaşayanlar veya çalışanlar için rahatsızlık verebilir ve hatta yakın risk
oluşturabilir. Gürültü, gelişigüzel bir yapısı olan bir ses spektrumudur ki, subjektif
olarak, istenmeyen ses biçiminde tanımlanır. İnşaat alanları kamuya açık
yerlerde ise İnşaatta çalışan makineler ve işçilerin çıkardığı ses etraftakileri
rahatsız eder. İnşaat çalışmaları sırasında belirli bir miktar gürültü kaçınılmaz
olsa da, işin ne zaman ortaya çıkabileceği ve işin ne kadar gürültülü olabileceği
konusunda Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ndeki62 kurallara uymak zorunludur.

62

Gürültü Kontrol Yönetmeliği 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Örneğin temel kazımında delici ve kazıcı makinelerinin çıkardığı gürültü çok
yüksektir (110 dB).
3.6.

Titreşim - Kamuya açık alanlarda yapılan inşaat nedeniyle oluşan titreşim;
araç, gereç ve iş makinelerinin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri
sonucu meydana gelir. Diğer bir anlatımla, titreşim yapan bir kaynağın hava
basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve insanda işitme duygusunu
uyaran fiziksel bir olaydır. İnsanlar 1 Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri
algılarlar. Genellikle titreşim, zihinsel ve bedensel yorgunluğa yol açar. Sinir
sistemi, sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde yarattığı negatif etkiler yüzünden
insanın kişisel veriminde düşüşlerin yaşanmasına neden olur. Bu yüzden
örneğin, kamuya açık yerleşim alanlarında veya inşaat çevresinde yaşanlar için
yerleşim bölgelerinde kazık çakma ve benzeri işlerde en yüksek titreşim hızı
sürekli yapılıyorsa 5 mm/s, kesintili yapılıyorsa 10 mm/s’yi geçmemesi gerekir.
Öte

yandan,

yayalara

mahsus

alanlarda

yaşayan

insanların

oluşan

vibrasyondan menfi etkilenme sınırının üzerinde titreşim meydana getirecek bir
aracı çalıştırmak veya çalıştırılmasına izin vermek yasaktır. (Gürültü Kontrol
Yönetmeliği, mad: 21) Bu nedenle ilgili mevzuata uyulmadığı takdirde
işverenler, idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.
3.7.

Toz – Halka açık yerlerdeki kazı yapılan ya da yıkım yapılan

çalışmalarda, toz yoğun olur. Bu tozuma, çevresinde yaşayanları olumsuz
etkiler. Örneğin; etraftan geçen insanlar bu toza maruz kalırlar ve bu tozu
solurlar. Solunan toz müsaade edilen konsantrasyon miktarını aşarsa kişilerde
pnömokonyoz hastalığına neden olabilir. Ayrıca, kentsel dönüşüm ile yıkılan
yapıların atıklarıyla asbest liflerinin çevreye dağılması sonucu o bölgede
yaşayan kişilere önemli bir sağlık ve çevre sorunu oluşturduğu bilinmektedir.
Asbest tozları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), dünyada
kanser yapıcı maddeler listesinde “asbest”i “kesin kanserojen” olarak
tanımlanmaktadır. Bunların dışında kazı ve yıkım yapılan çalışmalarda etraftaki
evlerin camları toz olur, eğer balkonda asılı kıyafetler var ise bu eşyalar toz
kaplar.
3.8.

Malzemelerin depolanması ve istiflenmesi - Halka açık yerlerde yapılan
inşaatlarda, malzemelerin depolanmasıyla ilgili riskler, malzemeleri saha
çevresini çitlerlerle çevirerek azaltılabilir. Aksi halde, teslimatlar sırasında
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şantiyeye giren veya çıkan araçların yoldaki veya kaldırımlardaki yayalara
çarpması kaçınılmazdır.
3.9.

Elektrik ve diğer enerji kaynakları - Pompa kollarının açılmasında ve
toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerde elektrik
hatları arasında olması gereken minimum uzaklıkları enerji hatlarında bulunan
voltaj değerlerine dikkat edilmediğinden çevredeki 3. kişilere elektrik çarpması
sonucu yaralanma veya ölümler meydana gelmektedir.

3.10. Patlatma İşleri – Kamuya açık meskun yerlerdeki inşaat alanlarında yapılan

hafriyat çalışmalarında birçok çevrede yaşayan insanlar kazaya uğramaktadır.
Özellikle kamuya açık alanlarda yapılan çalışmalarda, iş makinelerinin ve büyük
araçların ileri geri çalışmaları sırasında bu araçların oradan geçmekte olan
kişilere çarpmasıyla oluşanlar, en sık karşılaşılan kaza türlerindendir. Patlatma
yapılarak çalışılacak alanlara, çevrede yaşayanların girmesi, iş ekipmanlarının
patlatma alanından çekilmemesi, patlatma sonrası uygun süre beklenmeksizin
hemen sahaya girilmesi, patlatma alanında gereğinden fazla patlayıcı
bulunması gibi nedenler; uzuv kaybı, yangın, yaralanma ve toplu ölümler gibi
birçok riski beraberinde getirmektedir. Keza, kullanılan iş makineleri ve araçların
operatörlerinin, çalışma yapan diğer kişileri görememesi veya yönlendirici
kişilerin olmaması gibi durumlar da yaşanabilecek kazaların artmasına neden
olmaktadır.
Özellikle patlatma yöntemi ile açılan yollarda, ateşleme yapıldıktan hemen sonra
çalışma yapılması, şevlerde kalan parçaların düşmesiyle ciddi büyüklükte kazalara
sebebiyet vermektedir.
Yaşanmış kaza kayıtları incelendiğinde kullanılan araçların damperlerinin havai hatlar
ve yer altı hizmetlerine çarpması, takılması gibi nedenlerden kaynaklı çeşitli
büyüklüklerde kazaların oluştuğu görülmüştür
Yaşanan bu kazaların detaylarına inildiğinde hızlı
araç kullanma nedeninin hem şantiye içi araçların
hem şantiye çevresindeki sivil araçların karıştığı kaza
nedenlerinde ön sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Öte yandan, çalışma alanı ve çevresine gelindiğinde
iş makinelerinin meydana gelen kazalara neden
olmaktadır.
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BÖLÜM II
Kamuya açık meskun alanlarda yapılan bina yapı, onarım, tadilat
yıkım işleri ile yol bakım, onarım ve kazı işlerinde çevresinde
yaşayanları korumaya ilişkin önlemler
1. Kamuya açık alanlarda kurulan şantiye çevresinde yaşayan
kişilerin kazılara ve boşluklara düşme tehlikesine karşı önlemler
Halka açık alanlarda çalışılırken, işin önceden planlanması yapılıp, inşaatın yakınından
geçenlerin, zarara uğramaması için genellikle, tüm şantiyelerin çevresi insanların ve
hayvanların giremeyeceği yükseklikte (iki metre) bir ahşap veya metal perde ile çevrilir.
Halka açık yerleşik alanlarda bulunan şantiyede ve proje gereği şantiye dışındaki
üzerleri açık bırakılmış rögar, menhol, kanal ve çukurlardan civarından geçen kişilerin
düşmeleri sayısal olarak yüksekten düşmelere
nazaran daha az sayıda olmasına rağmen, nadiren
de olsa ölümle veya sakatlıkla sonuçlanan kazalar
günümüzde olagelmektedir.
Kamuya açık alanlarda hemzeminde bulunan
menhol kapağı geçiçi olarak açılmışsa çalışma
süresince etrafı geçici bariyerle çevrilmelidir.
Geceleri şantiye kapıları ve pencereleri kilitlenir.
Şayet, yapılan inşaat işi, oturulmakta olan binalarda
yapılıyor ise, binayı kullanan kişi ile, işle ilgili
olamayan bu kişilerin şantiye dışında tutulmasını
sağlayacak önlemler alınır.
Eğer şantiye, bir okul ya da toplu konuta (siteye) yakın bir yerlerde ise, çocukların
şantiye alanına girmelerini ve seviye farkı olan üzeri açık yerlerden düşmelerini
önlemek için okul yönetimi ile veya site yönetimi ile ilişki kurulur. Zira çocukların büyük
çoğunluğu, inşaat şantiyelerini maceralı bir oyun alanı olarak görürler. İzinsiz bir
şekilde şantiyeye girmiş olsalar dahi, şantiyeden gelebilecek tehlikeleri, riskleri
anlamayacak derecede küçük çocukların, tehlikelere karşı korunmaları gerekecektir.
Bu nedenle, şantiye civarında bulunan çocukların yaralanma riskini azaltmak için
aşağıdaki önlemler alınır. Her iş gününün sonunda:
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• Yayaların bulunduğu yerlerde yapılan kazıların çevresi bariyer ile çevrilir veya
üzerleri kapatılır.
• Hareketsiz sabit araçlar ve tesisler ayrı bir bölme içine alınır.
• Borular, menhol kapakları, çimento torbaları gibi inşaat malzemelerini
yuvarlanmayacak şekilde takozlanarak istiflenir.
• Kazılar üzerindeki geçiş merdivenleri iş bitiminde kaldırılır.
• Tehlikeli maddeler uzak bir yerde muhafaza edilir. Bu uzaklıklar, tehlike
mesafeleri göz önüne alınarak ayarlanır.
Kamuya açık alanlarda yapılan bina inşaatı ise, caddeden geçen insanların üzerine
malzeme düşmesi kaba inşaatın devamı sırasında veya ince yapım sırasında dış
cepheye kurulacak güvenlik ağları, sundurma veya topuk levhaları ile önlenir.
Halka açık yerlerin cadde ve sokaklardaki kanal ve çukur kazılarında, yayaların zarara
uğramaması için çalışma süresince etrafı geçici fens bariyerle çevrilir ayrıca, uyarı
işaretleri yerleştirilir. Kazı sahası gece boyunca aydınlatılır. Aksi halde, Belediye Zabıta
Yönetmeliği gereği binaların; tamir, bakım, onarım, yapım ve/veya yıkımı sırasında
gerekli önlemleri almayarak çevreyi rahatsız etmek, veya zarar vermek, inşaat alanını
paravan ile çevirmemekten dolayı kolluk veya zabıta görevlileri tarafından idari para
cezası verilir.

2. Kamuya açık alanlarda kurulan şantiye çevresinde yaşayan
kişilerin üzerine malzemelerin düşmesine veya fırlamasına karşı
önlemler
Halka açık herhangi bir alanda şantiye dışında bir yerde bulunan veya geçen kişiye,
şantiyedeki çalışmalar nedeniyle herhangi bir nesne kişiye düşebilir ve hatta
sonucunda ağır yaralanmasına neden olabilir. Bu taktirde, yaralanan kişi inşaatı yapan
firmayı sorumlu tutulabilir. Çünkü, inşaatın sahibi/proje yönetimi yasal yönden halka
açık tüm alanlarda kendi önlerinin ve çevresinin güvenli olmasına özen göstermek ve
gelen geçenlerin yaralanma riskini en aza indirmek zorundadır. Bu durumda öncelikle
yapılması gereken yapının bulunduğu parselin halka açık yola bakan cepheleriyle
sınırlı olmak üzere; bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde
kurulan kısmının dış yüzeyi tamamen hava geçirgenli polipropilen'den üretilmiş tül
brandalarla kapatılır.(Bkz. Yandaki resim)
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Bu

brandalar,

bina

inşaatının

yapımı

süresince

oluşabilecek tozu, su akıntılarını ve sıçramalarını
tutmak, dıştan gelecek yağmurdan ve kardan koruma
özelliğine sahip olmalıdır. Bu brandaların, iskelenin
stabilitesini bozmamasına, ayrıca özen gösterilmesi
gerekir.
Ancak, bu tip ağ sistemlerinin sadece hafif malzemeleri
tutabileceği unutulmamalıdır. Özellikle, riskin yüksek
olduğu binanın hemen önündeki kaldırımda yürüyen
insanların bulunduğu yerlerde, ayrıca kapalı yürüyüş yollarının da yapılması gereklidir.
Keza, bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin statik hesap ve detay
çizimlerinin proje müellifince yapılmalı ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik
projelerle birlikte olmalıdır.
Kapatılan dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarında
yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili idare ve yapı denetim kuruluşu ile iş
güvenliği uzmanlarınca izlenmesi ve denetlenmesi gerekir.
Yeni bir yapılandırma talep ve beyan edilmesi halinde, yüklenici tarafından TSE
belgesine sahip üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje
müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul
edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz. Dış cephede kurulan iskelelerde, çalışma platformları üzerinde tuğla vb. gibi
malzemelerin topuk levhaları veya iskelede kurulacak yakalama ağları ya da sundurma
ile, aşağıdan geçen insanlara malzeme düşmesi önlenebilir. Ancak, bu tip koruyucu
sistemlerin sadece hafif malzemeleri tutabileceği asla unutulmamalıdır.
Özellikle, riskin yüksek olduğu yerlerde örneğin binanın hemen önünden bulunan
kaldırımlarda, yayalar için kapalı yürüyüş yolları da gerekli olabilecektir.
Elle çalışan makaralı sistem veya elektrikli yerden kumandalı vinç, tavan vinci yahut
yük asansörleri ile çalışılırken, çevredeki insanları riske atmayacak şekilde, güvenli bir
yer seçilmesine önem verilmesi gerekir. Kaldırma işlerinde de, emniyet kilitli kancalar
kullanılması asılı yüklerin düşmesi engellenmiş olacaktır.
Öte yandan, düşmesini engelleyebilecek tuğla vb. gibi malzemelerin için koruma
sağlanmadığı sürece çöp vb. malzemelerin iskelenin topuk levhası seviyesinin
üzerinde birikmesine izin verilmemelidir.
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Gerekli olmadıkça da iskele üzerinde malzeme stoklanmamalıdır. Ayrıca iskele
tahtalarının, kuvvetli rüzgarlara maruz kalması olasılığına karşı, gevşek malzemeler
ortadan kaldırılır veya sıkıca bağlanır. Bununla beraber, inşaat çevresine konan tahta
perdelerin de rüzgara dayanıklı olduğu sürekli kontrol edilmesi uygun olacaktır.
Döküntülerin (atık ve artıkların), bir konteynıra boşaltılması durumunda, moloz
(döküntü) şütleri denilen sistem kullanılmalıdır. (Bkz. Yandaki resim) Toz ve çöpün
etrafa dağılmaması için, konteynırın üzeri iice kapatılmalıdır. Bu arada, çocukların çöp
şütünü bir kaydırak gibi kullanmasına önlem alınmalıdır.
İskele tahtalarının, kuvvetli rüzgarlara maruz kalması ihtimaline karşı, gevşek
malzemeler ortadan kaldırılmalı veya bağlanmalıdır. İnşaat çevresine konan tahta
perdelerin veya çitlerin, rüzgara dayanıklı olduğundan emin olmak için sürekli kontrol
yapılmalıdır.
Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer
nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri
önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı
merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu
iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve
yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu önlemler alınır.
Malzeme düşmelerini önlemek üzere kullanılan güvenlik
ağları TS EN 1263-1 standardına uygun olmalıdır. Ayrıca,
yapılan işe uygun özellikte güvenlik ağı seçilmeli ve
kullanılacak güvenlik ağının TS EN 1263-2 standardına
uygun olarak kurulması gerekir.

3. Kamuya açık alanlarda kurulan şantiye çevresinde yaşayan
kişilerin inşaatta yapılan tozlu ve gürültülü İşlemli işlerde alınması
gerekli önlemler
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Halka açık yerlerdeki kazı yapılan ya da yıkım yapılan çalışmalarda, toz yoğun olur.
Bu tozuma, çevresinde yaşayanları olumsuz etkiler. Örneğin; etraftan geçen insanlar
bu toza maruz kalırlar ve bu tozu solurlar. Solunan toz müsaade edilen konsantrasyon
miktarını aşarsa kişilerde pnömokonyoz hastalığına neden olabilir. Ayrıca, etraftaki
evlerin camları toz olur, eğer balkonda asılı kıyafetler var ise bu eşyalar toz kaplar.
Bunun için;
•

Kazı yaparken toz olmaması için çalışmalar sulu makineler ile yapılır. Veya
hafriyatta kazılar yerleri ıslatılırsa toz kalkmaz.

•

Kum doldurulan kamyonların üstü ıslatılıp üzerine branda takılırsa tozuma
olmayacağı gibi yerlere de hafriyat atıkları yollara düşmez.

•

Yapılan kazının etrafına levhalar, şeritler ve koruyucu bariyerler konulursa
kazıya düşme riski olmaz ve böyle kazalar gerçekleşmez.

•

Halka çık yerleşim alanlarında yapılan yıkım esnasında toz kalkmaması ve
yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli bir şekilde
uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınır.

Öte yandan, inşaatta çalışan iş makinelerin ve işçilerin çıkardığı ses etraftakileri
rahatsız eder. Örneğin temel kazıda kullanılan delici ve kazıcı makinelerinin çıkardığı
gürültü (ki, 90 – 110 dB’dir) çok yüksektir. Bu makinelerin sesi gece etraftaki insanların
uyuduğu, istirahat ettiği saatlerde inşaatlardaki ses yapan makineler durdurulmalıdır.
Zira, inşaat çevresinde yaşayan kişilerin ve toplumun huzur ve sükununu, beden ve
ruh sağlığını oluşan gürültü ile bozmaması için Gürültü Kontrolü Yönetmeliği
çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin 15. maddesine göre, konut bölgeleri içinde ve yakın
çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan gürültü çıkaran
alet ve makinelerin iş günlerinde 20.00 - 08.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise,
ancak belediyelerce alınacak özel izinlerle belirlenen sürelerde kullanılması
mümkündür. Yani, şehir içinde bulunan bir şantiyede hafta içinde 20.00 ile 08.00
saatleri arasında hafta sonunda 20.00 ile 10.00 saatleri arasında çalıştırılmaları
yasaklanmıştır. Keza, adı geçen yönetmeliğin 6. maddesine göre kamuya açık yerlerde
çalıştırılan motorlu taşıtların çıkardıkları gürültüler , EK-1’de verilen sınırları aşamaz.
Aksi halde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre ilgili hükümleri uygulanabileceği gibi,
mahallin en büyük mülki amirince verilecek 1 aylık süre zarfında durumu
düzeltmedikleri takdirde müesseseleri kısmen veya tamamen süreli veya süresiz
olarak kapatılır. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre de şantiye çevresinde
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yaşayanların huzur ve sükunu bozmaktan dolayı kolluk ve Belediye zabıta görevlileri
tarafından idari para cezası verilir. Sözü edilen bu idari yaptırımlara uğramamak için;
•

İnşaatta çalışan kazı iş makineleri ile diğer iş makinelerinin gürültü seviyeleri,
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde şantiyeler
için belirtilen bina yapım, yıkım ve onarım işlerinde 70 dBA, yol yapım işlerinde
75 dBA seviyesini aşmaması gerekir.

•

Şantiye çalışmalarında oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi
türünden

100

dBC’yi

aşmaması

yasal zorunluluktur.

Keza,

yerleşim

bölgelerinde kazık çakma ve benzeri işlerde en yüksek titreşim hızı sürekli
yapılıyorsa 5 mm/s, kesintili yapılıyorsa 10 mm/s’yi geçmemesi gerekir.
Daha önce de söylenildiği gibi, inşaat çalışmaları (08.00-20.00) saatleri arasında
yürütülmelidir. İnşaat faaliyetlerinin gece devam etmesinin zorunlu olduğu durumlarda,
gürültüden etkilenecek yerel halk, faaliyetin gerçekleştirilme tarihinden en az bir hafta
önce bilgilendirilir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirilecek şantiye
çalışmalarına, konutların bulunduğu bölgeleri ve yakın çevresinden gelen şikayetlerin
yoğun olduğu taktirde İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yasaklanabilir.
Öte yandan, inşaat esnasında, inşaat ile ilgili her araç emisyon için, Çevre ve Orman
Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere uygun olarak egzoz ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı
mutlaka kontrol edilmelidir.
Gürültülü işlerin yeri, zamanı, çalışma süresi ve kullanılacak ekipman gözden geçirilir
ve şantiye çevresinde oturanlar, yapılacak zorunlu olan gürültülü çalışmalar hakkında
zamanında bilgilendirilir.
Hava yoluyla yayılan gürültüyü; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri
yöntemlerle azaltılır. Gürültüye hassas yapıların (hastane, okul vs.) yakınında yapılan
çalışmalarda gürültüyü önce teknik yollarla azaltılmasına çalışılır. Bunun için;
Hava yoluyla yayılan gürültüyü; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri
yöntemlerle azaltılır. Yapıdan kaynaklanan gürültüyü; yalıtım ve benzeri yöntemlerle
azaltılır. İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları
uygulanır.
Ayrıca, gürültüyü yapılan bir iş organizasyonu ile azaltılmasına çalışılır. Şöyle ki,
çevrede yaşayanların maruziyet süresi ile gürültü düzeyi düşürülür. (Gürültü
Yönetmeliği, madde: 7)
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Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği
ile toz emisyonlarını azaltacak önlemleri almak ve faaliyet alanının çevresini
kapatmakla yükümlüdür.
Halka açık yerleşim alanlarda sıcak işlemli işlerin yapılması sırasında oluşacak
yangına karşı etrafındaki tutuşucu ve yanıcı malzemelerin uzaklaştırılması ve gerekli
yangın söndürücülerin bulundurulması gerekir.

4

Kamuya açık alanlarda kurulan şantiyeye iş amaçlı veya ziyarete
gelen kişilerin korunmasına ilişkin önlemler

Genellikle, tüm şantiyelerin çevresi bir tel çit ile çevrilir. Geceleri şantiye kapıları ve ofis
pencereleri örtülerek kontrol altına alınmalı, etrafı da aydınlatılmalıdır.
Şantiyeye gelenlerin şantiye girişinde, iş amaçlı gelindiğinde (tedarikçi veya kısa süreli
çalışmaya gelen) ilgili kişiye bildirilmeli ve nereye nasıl gideceği tarif edilerek belirlenen
yerden gönderilmelidir. Gönderilmeden önce bu kişilere şantiyeye giriş eğitimi
verilmeden şantiyeye sokulmamalıdır.
Ziyaret amaçlı gelenler için bir bekleme alanı sağlanmalıdır. Ziyaretçilerin, şantiyede
tek başlarına çevreyi dolaşmalarına izin verilmemelidir. Büyük şantiyelerde bu amaçla
bir kayıt sistemi oluşturulması gerekir. Şantiyeye kısa süreli çalışmaya gelen Özellikle,
şantiyeye malzeme getiren tedarikçi firma çalışanlar ile ziyaretçiler, sadece şantiye ana
giriş kapısından girmeli, kendilerine güvenlik tarafından TC kimlik belgesi mukabilinde
verilecek “ziyaretçi kartı” olmadan şantiyeye alınmamalıdır. Ziyaretçiler ve tedarikçiler
şantiye dahilinde kartlarını görülebilir şekilde takmalıdır. Bu kişiler, yürüyüş yolundan
geçerek ofislere geçmeli, refakatçisiz kesinlikle sahaya yalnız başlarına girememelidir.
Refakatçiye, güvenlik görevlisi telefon veya telsiz aracılıyla ulaşarak girişe gelmesi
sağlanmalıdır.
Bu kişilere verilecek kişisel koruyucu malzemeler, ücretsiz verilmeli ve nasıl
kullanacakları hakkında bilgi verildikten sonra kullandırılmalıdır.
Toplu konut (veya site) inşaatlarında işle ilgi olmayan ve inşaat şantiyelerindeki
tehlikelerden habersiz kişiler, şantiye çevresini dolaşmak istediğinde, daima yanına
refakatçi verilmeli ve baret, gözlük ve bot gibi koruyucu

malzemeler de verilmiş

olmalıdır. Şantiyede, halka açık ve insanların düzenli olarak dolaştığı yerlerde
çalışılmayacak şekilde bir iş programı yapılmalıdır. Şantiyeden gelebilecek tehlikelere
karşı, şantiyeyi ziyaret edenleri korumak için giriş rotalarını gösteren işaretler
bulunmalıdır.
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Eğer iş, oturulmakta olan binalarda yapılıyor ise, binayı kullanan kişiler ile, işle ilgili
olamayan bu kişilerin şantiyeye girmelerini önleyici önlemler alınmalı ve bu işleri
yapacakların sorumlulukları belirlenmelidir.

5 Caddeye veya sokağa bitişik inşaatlarda kaldırımında yürüyen
yayalara ilişkin önlemler
Kaldırımdaki hafriyatlar işe başlamadan önce plastik çitle çevrilir. İşle ilgili malzemeler,
yayaların ve yolu kullananların güzergahından kaldırılması sağlanır. Çalışılan alanlar
bariyerle çevrilmiş olmalı ve yayalar için alternatif güvenli geçiş yolları temin edilmelidir.
Bu gibi durumlarla ilgili öneriler için Karayolları İdaresi ile temas edilmelidir. Kaldırım
üzerinde yapılan çalışmalar, yayaları ve trafiği tehlikeye sokabilir. Ayrıca, şantiyenin
önünden geçen trafikte şantiyede çalışanlar için de tehlikeli olabilir. 63
Cadde ve benzeri alanlarda yapılacak işlerde yapılmadan önce;
•

Taşıt trafiği ve yayalar için uyarı levhaları,

•

İşaretçiler ile geçici trafik kontrolleri,

•

Emniyet kuşağını belirten koniler veya diğer bariyerlerin temini planlanır ve
başlamadan önce yerleştirilir.

Caddelerde yapılan işlerinde kullanılan bariyerler iki fonksiyonlu gerçekleştirmelidir.
Birincisi, halka açık yerlerdeki insanların bu tip bir çalışmanın varlığı hakkında uyarmak
ve şantiye dışına doğru yönlendirmektir. Şantiyenin çıkışı caddeye doğru ise “DİKKAT
ŞANTİYE GİRİŞİ” yazılı sesli ve ışıklı uyarı levhaları ile, cadde kenarı kazı çalışmaları
ise “DİKKAT KAZI ÇALIŞMALARI” yazısı ile
birlikte sesli ve ışıklı uyarı/flaşör yerleştirilir.
İkincisi

ise,

insanların

şantiyeye

yaklaşmaları durumunda, yaralanmalarını
önleyecek şekilde sağlam, dayanıklı olan
önlemlerin

alınmış

olmasıdır.

Bunlar

sırasıyla,
•

Yayalar için özellikle engelli olanlara
mahsusu uygun şekilde hazırlanmış
yürüyüş yolları yapılır.

•

63

Çalışma sahası geçici aydınlatma sistemi ile aydınlatılır.

Ayrıntılı bilgi için Karayolları Trafik Kanunu’ na bakınız.
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•

Kullanılan

malzemeleri

güvenli

bir

şekilde depolanır. (Örneğin, kenarlara
döşenen
kaldırılması

kaldırım
veya

taşları
gevşek

ortadan
istiflenmiş

borular düzgün bir şekilde yerleştirilmesi
gibi.)
•

İş alanının dışına çıkan ve içeri giren
araçların hareketleri kontrol altına alınır.

• Yayaları korumak üzere bariyerler yerleştirilir.
• Bu tip yerlerdeki çalışmalarda veya kaldırımla yan yana olan yerlerde
çalışılırken, çalışanlara kolay görülebilir ışık yansıtan şeritli kıyafetleri verilir ve
kullandırılır.
• Kazı

iksaları

gibi

diğer

tehlikelerin

oluşmaması için her gün işe başlamadan
önce kontrol edilir.
•

Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların
geçişi için güvenli değilse, bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı
bulundurulur. Bu kapılar açıkça çakarlı ışıklı ve levhalar ile işaretlenir ve
önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz.

•

Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma
için

kullanılanlar

da

dahil,

araçlarla

malzeme taşımada kullanılan yolların,
potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde
yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda
olması sağlanır. Trafik yolları üzerinde
taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu
kullanan diğer kişiler için yol kenarında
yeterli güvenlik mesafesi bırakılır veya
uygun koruyucu tedbirler alınır. Yollar görülebilir şekilde işaretlenir, düzenli
olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanır.
•

Yayalara açık alanlarda yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz
kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenir. Tehlikeli bölgeler
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açıkça işaretlenir, buralara görünür
şekilde uyarı levhaları konulur. Bu
bölgelere

girme

çalışanları

korumak

izni

verilen

için

gerekli

ve

sokak

tedbirler alınır.
•

Trafiğe

açık

cadde

güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı gerekli
işaretlemeler ve önlemler alınır.
•

Yaya kaldırım kenarında bulunan bina çatılarında veya eğik yüzeylerde yapılan
çalışmalarda; aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin yayaların üzerine
düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma
sistemleri, güvenlik ağları, yakalama platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak
düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu
koruyucu tedbirler alınır.

•

Yaya kaldırım kenarında bulunan iskelelerin üzerinde moloz ve artıklar ile geçişi
engelleyecek malzemeler bulundurulmaması gerekir.

•

Buz, kar ve kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen asfalt
yollar; yayaların kaymaması ve düşmemesi için temizlenerek kaymayı önleyici
tedbirler alınır.

•

Yayaların geçtiği yollarda malzemelerin, yıkılma ve devrilmelerine karşı, kazaya
neden olmayacak şekilde istif edilmeleri sağlanır.

Kaldırımda yürüyen yayaları tehlikeye sokmamak için cadde ve kaldırımlardaki bina
inşaatlarının caddeye bakan bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi
içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen hava geçiren sağlam çuval kumaşı,
file, branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması
zorunludur.64 Yayaların gelip geçtiği kaldırımın üst kısmına tünel biçiminde sundurma
yapılması ile yoldan geçen yayaların korunması sağlanır. Böylece, yayaların yolu
çalışma sahasından ve trafikten de ayrılmış olur. Hafriyatların ise etrafı plastik fensle
(çitle) çevrilir. İşle ilgili malzemeler, yayaların ve yolu kullananların güzergahından
kaldırılır.

64
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Aleminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ, RG:
19.09.2014/29124
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Asfalt yollar, yayaların karşılaşacağı tehlikelerine karşı korunur. Herhangi bir hasar
durumunda (gerekirse geçici olarak), hemen iyileştirme yapılmalıdır. Çekilen kablolara,
özellikle özen gösterilmeye çaba harcanır. Geceleri, yerel yönetimin yaptığı caddenin
aydınlanması yeterli olmadığı durumlarda, ekstra aydınlatma yapılır. Ayrıca,
çalışanlara ışığı yansıtan (fosforlu) yelekler giydirilerek çalıştırılır. Asfalt yolların
yapımı, asfalt tesviye işleri, yüzey temizliği, asfaltın sıcak olarak dökülmesi, iskele
kurulup sökülmesi gibi işler sırasında, çevredeki insanlara zarar gelmemesi için yol
trafiğe kapatılmalıdır. Çalışılan alan bariyerle çevrilmiş olmalı ve yayalar için alternatif
emniyetli geçiş yolları temin edilmelidir. Bu gibi durumlarla ilgili öneriler için Karayolları
İdaresi ile temas edilmelidir.
Asfalt yollar, yaya tehlikelerine karşı konusunda uzman kişilerle görüşülerek yayaları
koruyucu önlemler alınır. Herhangi bir hasar durumunda (gerekirse geçici olarak),
hemen iyileştirme yapılmalıdır.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 31(e) maddesi gereği
aydınlatılması gereken şantiyeye giriş çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi
halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem (emergency light) bulundurulur.
Yaya kaldırım üzerinde yapılan beton döküm işlerinde aşağıdaki hususlara uyulması
sağlanır;
•

Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,

•

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi,

•

Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı
oluşabilecek

açmaların

önlenebilmesi

için

gerekli

kontroller yapılması,
•

Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında

çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin
oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması,
•

Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu
durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasının olmaması için gerekli önlemlerin
alınması,

•

Beton pompası bomunun ucundaki lastik hortumunun güvenli yöntemlerle
yönlendirilmesi,

•

Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması,
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•

Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması,

•

Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda
uygun haberleşme imkânı sağlanması,

•

Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi,

•

Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi.

Sonuç olarak; yukarıda sözü edilen hususlardan kaynaklanacak çevresel etkilerin en
aza indirgenebilmesi için alınacak önlemlerin proje kapsamında belirlenmesi ile çevre
üzerindeki etkilerinin önemli boyutlara ulaşmayacağı kesindir.

6. Kamuya açık meskun alanlarda yapılan patlayıcı maddelerle
yapılan hafriyatlarda alınması gerekli önlemler
Günümüzde kamuya açık meskun yerlerde patlatmalı kazı çalışmalarında kaya
kütlelerinin parçalanarak taşınabilir duruma getirilmesinde patlayıcı maddeler ve
patlatma teknolojisi kaçınılmaz olarak uygulanmaktadır. Patlatma yapılmadan önce,
patlatma yapılacak alanın etrafında uygun güvenlik önlemleri alınmadığı ve
patlamadan çevrede yaşayanlara bilgi verilmediği taktirde fırlayan parçalardan kişiler
etkilenecek, bunun sonucunda yaralanmalar olacaktır. Keza, patlatma yapıldıktan
sonra da kamuya açık çevre alanda kavlak kontrolleri yapılmalıdır.
Meskun alanında yapılan hafriyatlarda kullanılan, yanıcı veya patlayıcı maddelerin
depolandığı depo alanlarında ve patlayıcı ortam oluşan çalışma alanlarında bakım,
onarım işleri dahil her türlü çalışmalarda Çalışanların Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve iş ekipmanları ve
koruyucu sistemlerin kullanımında 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve
Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun çalışılır.
Hafriyat yapanların Atık Taşıma Kabul Belgesi Alması zorunludur. Atık Taşıma Kabul
Belgesi alanların taşıma, döküm esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur
Meydan yol ve yaya kaldırımlarında her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet
önlemlerini almamak; gece ve gündüz şartlarına uygun olarak ve geceleri izinli
çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,
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Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı
Atıklarının Kontrolü yönetmeliği”nde65 belirtilen izin belgelerini almak ve Belediyenin ve
Mahallin En Büyük Mülki amirinin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesislerine
dökmek zorundadır. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri Atıkların
oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda
oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermek zorundadırlar.
Hafriyat ve inşaat, yıkım çalışmaları yapanlar çalışma esnasında çalışma alanına girip
çıkan her türlü aracın yürüyen aksamının çamur vb. şeylerden temizlenerek çevreyi ve
yolları kirletmesine mani olmak zorundadırlar. Hafriyat esnasında hafriyat alanının
yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini,
kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almak
zorundadır. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin
kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler
öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma
sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun
malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılamaz.
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların kapasitesinden fazla yük
taşıması, araç tekerlerinin temizlenmeden trafiğe çıkması durumunda hakkında idari
para cezası uygulanır.
Patlatma

yapılarak

çalışılacak

alanlarda,

patlatma

alanının

uygun

şekilde

belirlenmemesi ve kamuya açık alanlarda çevrede yaşayanların girmesi, iş
ekipmanlarının patlatma alanından çekilmemesi, patlatma sonrası uygun süre
beklenmeksizin hemen sahaya girilmesi, patlatma alanında gereğinden fazla patlayıcı
bulunması gibi nedenler; uzuv kaybı, yangın, yaralanma ve toplu ölümler gibi birçok
riski beraberinde getirmektedir.
Bu itibarla, patlatma yapılacak alanda çalışanlar arasında yeterli ve uygun iletişimin
sağlanması ise bir diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. Bu noktada patlatma
yapılacak alanlarda çalışmaları yürütecek kişilerin, telsiz ve benzeri sistemlerle iletişim
kurmaları suretiyle sürecin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
Patlatma sürecinde alanda oluşan toz ve benzeri maddeler ile etrafa fırlayan taş ve
diğer maddeler için gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Patlatma sonrası patlatma
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alanı kontrol edilmeli, kullanılan ve kullanılmayan malzemeler eksiksiz şekilde patlatma
defteri’ne kayıt edilmelidir.
Son olarak, patlatma yapılan çalışma alanı çevresinde uygun ve yeterli uyarı
işaretleme levha ve ekipmanları konumlandırılmalıdır.

7.

Kamuya açık alanlarda yapılan bina yapımı, hafriyat, yol
ve kaldırım işlerinde çocuklar, yaşlılar ve engelliler için
alınması gerekli önlemler

Halka açık alanlarda çalışılırken, işin önceden planlanması yapılıp, inşaatın yakınından
geçen çocukların, bebek arabalarıyla geçenlerin, yaşlıların ve özürlülerin zarara
uğramaması için genellikle, tüm şantiyelerin çevresi insanların ve hayvanların
giremeyeceği yükseklikte (iki metre) bir ahşap veya metal perde ile çevrilir. Çocukların
büyük çoğunluğu, inşaat şantiyelerini maceralı bir oyun alanı olarak görürler. İzinsiz bir
şekilde, şantiyeye girmiş olsalar dahi, şantiyeden gelebilecek tehlikeleri, riskleri
anlamayacak derecede küçük çocukların, tehlikelere karşı korunmaları gerekmektedir.
Keza, yaşlılar ve belirli engelleri olan kişilerin özel ilgiye ihtiyacı olabilir. Bu bakımdan,
okullar ve hastaneler gibi tesislerin yakınında inşaat işi yapmak, dikkatlice düşünmeyi
ve planlamayı gerektirir.
Bazı çocuklara oyun oynamak için heyecan verici yerler olarak şantiye çekici gelir.
Onları şantiyenin dışında ve tehlikelerden uzak tutmak için gereken titizlik
gösterilmelidir.
Aşağıdaki özel önlemler özellikle çocuk güvenliği ile ilgilidir:
•

Günlük işi bitirirken şantiyeyi yeterince güvenli hale getirilmesine ilişkin
kontroller yapılmalı.

•

Kazılar, çukurlar ve menholler korkuluklarla
çevrilmeli veya mümkünse üzerini örtülmeli.

•

Araçlar ve tesis izole edilmeli ve hareketsiz hale
getirilmeli ve mümkünse onlar belli bir merkezde
kilitlenmeli,

•

Yapı malzemeleri (borular, rögar kapakları ve
çimento

torbaları

gibi)

devrilmeyecek

veya

yuvarlanmayacak

şekilde

istiflenmeli,
•

İş bitiminde kazılardan ve iskelelerden merdivenler çıkarılmalı,
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•

Tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde depolanmalıdır.

•

Eğer şantiye, bir okul ya da toplu konuta (siteye) yakın bir yerde ise, çocukların
şantiye alanına girmelerini önlemek için okul idaresiyle ile veya site yönetimi ile
temasa geçilmelidir.

•

Bu nedenle, çocukların, yalıların ve engellilerin şantiyeye girme olasılığına karşı
aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Her iş gününün sonunda :

•

Kazıların çevresi içeriye çocukların girmesini önleyici sağlamlıkta bariyer ile
çevrilmeli veya üzerleri kapatılmalıdır. Hareketsiz sabit araçlar ve tesisler ayrı
bir bölme içine alınmalıdır.

•

Borular, menhol66 kapakları, çimento torbaları gibi inşaat malzemelerini
yuvarlanmayacak şekilde istiflenmelidir. Ağzı açık menfezlerin ve menhollerin
üzerleri kapatılmalıdır. Hemzemin seviyede ve üzerleri açık durumda bulunan
krangulezler

kapatılmalıdır. Bu gibi yerlerde çalışma yapılırken etrafı

bariyerlerle çevrilmeli, geceleri aydınlatılmalıdır.
•

Kazılar ve iskelelerdeki geçiş merdivenleri kaldırılmalıdır. Tehlikeli maddeler
uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu uzaklıklar, tehlike mesafeleri göz önüne
alınarak ayarlanmalıdır.

Sonuç ve Öneriler
Genellikle çoğu şantiye için çevresi, inşaat çalışmalarının yürütüleceği coğrafi bir
alandır. Bu çevrenin belirlenmesi, kamuya açık alanlardaki riski yönetmenin önemli bir
yönüdür. Derin kazılar gibi inşaatlar belirli risk alanlarını oluşturabilir. Bazen inşaat
işleri, saha çevresi dışında riskleri de oluşturabilir (örneğin, hafriyat toprağı, inşaat atık
ve artıkların çevre dışındaki bir belirlenen yere damperli kamyonlarla boşaltılması). Üç
konunun dikkate alınması gerekir:
• Kamuya açık alandaki şantiyenin çevresindekilere ne şekilde tehlikeli olacağını
planlamak;
• Bu tehlikeleri ortadan kaldırıcı proaktif önlemleri sağlamak; ve
• Sağlanan bu önlemlerin sürdürebilirliğini sağlamak.
Sorunların

ihale

öncesi

aşamada

belirlenmesi

gerekir.

Bu

bakımdan

risk

değerlendirmesi kamuya açık alanlarda yaşayanların ve ziyaretçileri etkilemesi olası
66

Menhol (İng. Manhole) İnsan giriş deliği, giriş deliği, kanallara veya kapalı kaplara giriş deliği,
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tehlikeleri belirledikten sonra nasıl uygulanabileceğini göstermesi önemlidir. Ayrıca,
risk değerlendirmesi, risklerin nerede ve ne zaman ortaya çıktığını ve önemini de
gösterir. Bu durum maliyetlerin azalmasına da yardımcı olacaktır.
Risk değerlendirmesi, halka açık alanlarda yaşayanların korumak için hangi tipin
gerekli olacağına ve nereye yerleştirilmesi gerektiğine karar vermede önemli rol oynar.
Dikkate alınacak faktörler;
• İnşaat işinin doğası ve türü,
• İnşaat bölgesindeki nüfus yoğunluğu,
• Çalışma sırasında şantiyeyi kimlerin ziyaret etmesi gerekeceği,
• Şantiyenin çocukları çekip çekmeyeceği ve şantiye özellikleri.
Şantiyeye gelen malzemelerin teslimatını planlarken, saha dışındaki kişilerin
korunmasını sağlamak için alınabilecek birçok olumlu önlem vardır. Onlar şunlardır;
• Mümkün olduğu durumlarda, tek yönlü sistemler ve şantiye içindeki alanları
döndürerek sokağa veya şantiyeye geri dönüşü ortadan kaldırmak;
• Malzemelerin şantiyede daha güvenli taşınması için belirli "arabalı" yükleme alanları
sağlamak,
• Çocukları okula götürmek gibi yoğun yaya trafiğine denk gelmeyeceklerinden emin
olmak için teslimatları planlamak,
• Teslimatların, yoğun saatler veya okula gidiş gelişler gibi büyük insan hareketlerinin
dışında olup olmadığı planlamak,
Ancak, araçları boşaltmak için vinç veya forklift kullanmak gibi daha yüksek riskli
faaliyetler için, bu iş gerçekleştirilirken mevcut saha çevresini geçici olarak genişletmek
gerekebilir. Alternatif yaya yolları gerekli olabilir ve bu genellikle yerel yönetimden izin
gerektirir.
Şantiye ofislerinin konumu, şantiye çalışmaları aşamasında dikkate alınmalı ve
tercihan ana şantiye girişinin yakınında yer almalıdır. Böyle bir yerleşim, şantiyeye
gelenlerin denetimine izin verir ve insanların şantiyeyi gereksiz yere bir yerden bir yere
geçmek zorunda kalmasını önler. Şantiye ofisine giriş ve erişim yolları açık bir şekilde
işaretlenmiş olmalıdır. Bu, özellikle birden fazla girişin olduğu, şantiyenin paylaşıldığı
veya ofisin çevre çitinin dışında olduğu yerlerde önemlidir.
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Projenin planlanması sırasında, kamuya açık yaya yolları veya sahayı geçebilecek
geçiş hakları gibi belirli yerel sorunlar çıkabilir. Mümkün olan en kısa sürede mal sahibi
ve ilgili makamların onayı ile bunların uygun şekilde kapatılması veya yönlendirilmesi
gerekli olacaktır.
Kamuya açık olan bir alanda okul tesislerinde çalışmak genellikle en yüksek halkın
korunması standartlarını gerektirir. Örneğin, çocukların üzerine tırmanmasını önlemek
için iskelelerin tabanının etrafına 2 m'lik kontrplak paneller ile sabitlenmelidir (bkz.
Yandaki resim). Öğrencilerin, görevlilerin ve ebeveynlerin düşen nesnelerin
çarpmasını önlemek için oyun alanları ve girişlerin yakınında tüneller ve fanlar gerekli
olabilir.
İnşaat işi, saha çevresi dışındaki halk için risk
oluşturabilir. Bu riskler, erişim platformlarından
düşen malzemeleri, geçici olarak saha dışında
depolanan

malzemeleri,

vinçlerin

ve

diğer

kaldırma ekipmanlarının saha içinde veya dışında
çalıştırılmasını içerebilir. Diğer bir anlatımla, vinç
dirsekleri,

ekskavatörler,

yükleyiciler

vb.

iş

ekipmanlarının ve ekipman parçalarının araçların
veya yayaların yoluna girip girmediği kontrol edilmelidir (Bkz: yandaki resim).
İnşaat işinin bina içinde, üzerinde veya yakınında yapıldığı durumlarda, örneğin
konutlar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar vb. işin tamamı için veya sınırlı bir süre için
binaların bir kısmını veya tamamını boşaltmak gerekebilir (bkz. Kapalı bir alışveriş
merkezinde mesai saatleri dışında gerçekleştirilen bakım çalışmasıyla ilgili yandaki
resim)
Bu durumda binaları boşaltmanın uygun olduğunda,
tahliye edip etmemeye karar vermeden önce
tasarımcılar, yükleniciler ana yüklenici ve alt
işverenler ile birlikte yapılacak iş planlamalıdır. Bu
taktirde; aşağıdakiler dahil bir dizi faktörün dikkate
alınması gerekir:
-

Tesislerin niteliği;

-

İşin kapsamı ve niteliği;

-

Bina sakinlerine yönelik ilgili riskler;

-

İşi tamamlamak için gereken süre;
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-

Bir tahliyeyle ilişkili herhangi bir riskin önemi; ve

-

Alternatif barınma dahil, tahliye masrafları.

Öte yandan, inşaat işi ilerledikçe bu faktörler değişebilir.
Risk değerlendirme süreci bu alanları ve gerekli kontrol
önlemlerini önceden belirlemiş olmalıdır.
Şantiye çevresinin içinde, özellikle kontrol edilmesi
gereken belirli riskler de olabilir. Çalışma ilerledikçe risk
alanları da değişecektir. Bu durumlarda, riskleri daha
yüksek seviyelerde kontrol etmek için fiziksel kontrol önlemleri ve güvenli bir çalışma
sistemi gereklidir. İnşaat işine dahil olan herkes riskleri kontrol etmeye yardımcı olabilir.
Mal sahipleri (inşaat işini yükleniciye veren), planlamacılar ve tasarımcılar genellikle
tehlikeler hakkında hayati bilgilere sahip olabilir. Ayrıca yüklenicilerin işi nasıl ve ne
zaman gerçekleştireceğini de kontrol edebilir veya etkileyebilirler. İhtiyaç duyan tüm
taraflara ilgili iş sağlığına ve güvenliğine ilişkin bilgiler verilmelidir. Tehlikelerin
tanımlanması ve risklerin uygun şekilde kontrol edilmesi gerekiyorsa bu çok önemlidir.
Sonuç olarak, yeterli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmazsa, şantiye, çalışanlar ve
çevrede yaşayanlar riske girmiş olur. Bu riskleri azaltmak için şantiyede ve çevresinde
iyi bir sağlık ve güvenlik politikasını uygulamakla mümkündür.

Kaynaklar
1. Traffic signs manual DfT 2006 www.dft.gov.uk
2. Kidsafe DVD HSE Books 2007 ISBN 978 0 7176 6221 0
3. Protecting The Public https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg151.pdf
4. O. Tan, “Kentsel dönüşüm projesi ile yapılan inşaatların (bina yapımı, onarımı,
kazı ve yıkım işleri) çevresinde yaşayan insanlara (üçüncü kişilere) etkileri”
2016 www.oktaytan.net
5. Lisa Mitchell, Safer Sphere CDM Müşteri Danışmanı Liverpool “Halkı İSG
Kapsamında Korumak - CDM 2015”
https://safersphere.co.uk/protecting-the-public-under-cdm-2015/
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İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINDA
AMPÜTASYON GEREKEN UZUV KAYIPLARININ NEDENLERİ VE
ÇÖZÜMLERİ
İnşaat yapılan işyerlerinde meydana gelen iş kazalarında uzuv kayıpları (ampütasyon) ile
sonuçlanan olaylar, beklenmedik bir zamanda aniden gerçekleşir. Ancak acısını ve sonuçlarını
kazaya uğrayan işçi ömür boyu çeker. Başlangıçta, kazazede yaralanmanın şokuyla
uğraşırken uzuv kaybının yaratacağı derin kaygılarını ve zorlamalarını, hayatlarının sonuna
kadar

değiştiremeyeceğini

düşünemez. Fiziksel ve finansal
zorunluluklar, yaptıkları her şeyi
sınırlandırır. Sonuçta kişi zaman
içerinde iyileşse de, acıları zayıflasa
da,

pahalı

tıbbi tedaviye,

gelir

kaybına ve tartışmalı bir geleceğine
katlanmak

zorunda

kalır.

Hiç

unutulmaması gereken husus, en
gelişmiş

protezin,

en

kötü

ekstremiteden (kol ve bacaktan) daha iyi olmadığının bilinmesidir. İnsanın bir uzvunun ampüte
olduğu bir yaralanmadan sonra aylarca süren rehabilitasyonda, protez kullanmayı ve
değiştirilmiş durumlarına uyum sağlamayı ancak öğrenmektedir.
Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması karşısında iş kazalarının oranının büyük çapta
artması, ampütasyonun uygulanma alanını gittikçe genişlettirmiştir. Ampütasyonlar, bu gün
endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Örneğin, ABD’de 2013'den 2017'ye kadar yılda ortalama
130 ampütasyonla sonuçlanan ağır yaralamalı vaka meydana gelmektedir. (Bkz: Grafik.1) Bu
gün yaşanan iş kazalarında ampütasyon, ezilme, kırılma ve çıkıktan sonra ikinci en büyük ana
yaralanma türü olarak kabul edilmektedir [1].
ABD’de 2013'ten 2017'ye kadar ampütasyon vakaları (Grafik.1)
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Kaynak: https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/event/file/Amputation_Seminar_WSHI.pdf
Uzuv kaybı olarak tanımlan (ampütasyonlar), iş kazalarında meydana gelen yaralanmaların
ciddi sonuçları arasındadır. O halde, uzuv kaybı (ampütasyon) nedir? önce onu görelim;
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Genellikle cerrahi olarak uzuv kesilmesi işlemi tıp'ta “ampütasyon” olarak bilinmektedir.
Ampütasyon, son seçenek olarak değerlendirilen, istenilmeyen bir sonuçtur. Diğer bir
anlatımla, iyileşmesi olanaksız görülen bir organın kesip alınmasıdır. Zira vücutta bulunan her
uzvun, her dokunun, her parçanın mutlaka bir görevi bulunmaktadır. Bu nedenle hiçbirinin
kaybı istenilen bir durum değildir. Ancak, bazen bir uzvun kesilmesi zorunlu hale gelebilir. Eğer
vücudun bir uzvundaki hastalık iyileşmeyecek ve hastanın hayatını tehlikeye atacak duruma
gelmişse ampütasyona ihtiyaç duyulur. Çünkü, yaralanan uzuv canlılığını yitirmiş dokulara kan
taşınamadığı için besin, oksijen ve vücudu mikroplardan koruyacak akyuvarlar da bu dokuya
ulaşamaz. Bu durumda ancak ölü dokularda üreyebilen mikroplar için bu dokular mükemmel
bir ortam oluştururlar. Eğer bu dokular uzaklaştırılmaz, uzuvlar ampüte edilmezse burada
üreyecek mikroplar sadece komşu dokuları değil yaşamı da tehdit eder. 67 Dahası, ekstremite
ampütasyonu hem ruhsal hem de fiziksel bir hastalıktır. Uzuv kaybının her çeşidi, kişide ruhsal
tepki yaratır.68
Ampütasyonun gerekli olmasının birçok nedeni vardır. En yaygın periferik arter hastalığı olarak
adlandırılan atardamarların hasar görmesi veya daralması nedeniyle zayıf dolaşımdır. Yeterli kan
akışı olmadan, vücudun hücreleri kan dolaşımından ihtiyaç duydukları oksijen ve besinleri
alamazlar. Sonuç olarak, etkilenen doku ölmeye başlar ve enfeksiyon ortaya çıkabilir.
OSHA tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2015 yılında işyerlerinde meydana gelen iş
kazaların 10.388'i ağır nitelikli uzuv yaralanması ile sonuçlanmıştır. Bu yaralanmaların 7.636’sı
sağlık kuruluşunda tedavi görmüş, 2.644’ü uzuv kaybı (ampütasyon) ile sonuçlanmıştır [2].
Ülkemizde iş kazası ile ilgili veriler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)’na bildirilen, iş kazası
bildirimlerinden oluşur. Ne yazık ki ülkemizde meydana gelen iş kazalarının büyük bir kısmı
resmi kayıtlara geçmemektedir. SGK 2016 istatistik yıllığına göre, toplam 286.068 adet iş
kazası meydana gelmiş bu kazalarda yaralanmaların % 38,2’sinin 109.495’i vücudun (üst
ekstremitesinde) kollarında, ellerinde, % 18,8’isinin 53.914’ü ayaklarında, bacaklarında (alt
ekstremitede) olduğu görülmekte ancak bunların ne kadarının uzuv kaybı ile (ampütasyonla)
sonuçlandığı bilinememektedir (SGK 2016 İstatistik Yıllığı).
Bilindiği gibi ABD’de OSHA, 26 eyaletten iş kazaları hakkında veri toplamaktadır. OSHA, 2015
yılında işyerindeki kazaların 24 saat içinde rapor edilmesini gerektiren yeni düzenlemeler
getirmiştir. Nedeni, sadece aynı işyerinde ağır yaralanma öyküsünü araştırıp kazanın temel
nedenini bulmaktır. OSHA, yaptığı bir açıklamada, bu yaralanmaların her birine tek tek önem
verme ve amaçlarının işyerlerini bilgilendirme çağrısı olduğu ifade edilmektedir. Ancak OSHA
tarafından, veri topladığı eyaletlerdeki işyerinde meydana gelen yaralanmalarının % 50'den
fazlasının şüpheli olduğu da ifade edilmekte, esas sorunun bir kısım küçük işletmelerin
raporlama yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınmaları ya da raporlama sistemi hakkında
67
68
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bilgi sahibi olmamaları olabileceği söylenilmektedir. Oysa OSHA,

küçük işletmelerin

işyerindeki kendi güvensiz koşullarını gizlemek için iş kazalarını bildirmekten kaçınmaya
çalıştığının bildiğini ifade etmektedir. Daha yeni verilere göre, ABD’deki en büyük et üreticisi
Tyson Foods, 2015 yılının ilk dokuz ayında ortalama iki işçi ampütasyonu bildirildiği, oysa sözü
edilen et işleme endüstrisinde, iş kazalarının rapor edilme bildirimlerinde kaçındıkları
belirtilmektedir. [7] Anlaşılacağı üzere teknolojide ileri ülkelerde bile iş kazalarındaki
ampütasyona ilişkin istatistik verileri çözülmüş değildir.
Ülkemizde yapılan bir araştırmada (Asıldağ ve ark. İş kazalarının adli değerlendirmesi,
2016:51) 2013 ve 2014 yılları arasında iş kazası nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Hastanesi
acil servisine başvuran 567 olay incelenmiştir. Bu incelemede 567 olaya lezyon tipleri
açısından bakıldığında 60’ının (% 10,6’sının) uzuv kaybı (ampütasyon) ile sonuçlandığı tespit
edilmiştir (Tablo.1 ) [3]
Tablo 1. Olguların lezyon tiplerine göre dağılımı
Lezyon tipi
Yumuşak doku travması
(ekimoz, sıyrık, abrazyon)
Yüzeyel kesi, laserasyon
Ampütasyon
Kemik kırığı
Lezyon tipi
Parçalanma (crush)
Tendon kesisi
Yanık
Zehirlenme
Kas kesisi
Diz bağlarında kopma, dejenerasyon
Sinir kesisi
Büyük damar yaralanması
Diğer
Birden çok lezyon türü*
Toplam
*Büyük damar yaralanması hariç diğer lezyon tiplerini içermektedir

Sayı
98

Yüzde
17,3

85
60
55
Sayı
34
16
12
4
3
3
2
2
73
120
567

15,0
10,6
9,7
Yüzde
6,0
2,8
2,1
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
12,9
21,1
100,0

Bu araştırmada incelenen iş kazası olaylarının ampütasyon varlığına göre dağılımına
bakıldığında tüm olayların %13,4’ünde ampütasyon tipi yaralanma mevcut olduğu
görülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Olguların Ampütasyon Varlığına Göre Dağılımı
Aynı araştırmada, iş kazalarında, kaza türlerine göre içerisinde en çok yaralanan vücut
bölgesinin üst ekstremite (kol, ön kol ve eli içeren uzuv).yaralanmaları (% 48,8) olduğu, bunu
alt ekstremite (uyluk, bacak ve ayağı içeren uzuv) yaralanmaları (%11,1) takip ettiği
görülmüştür.
Ülkemizde yapılan diğer bir araştırmada (Saygun M, ve Tunçbilek, 2000:196, 198) 1994-1996
yıllarını içeren üç yıllık süre içinde iş kazası nedeni ile daha önce muayene oldukları
hastanelerden verilen maluliyet oranlarına itiraz ile Yüksek Sağlık Kuruluna başvuran 851
olgunun, iş kazalarının neden olduğu yaralanmanın türüne göre yapılan incelemede 245
adedinin kırık (%28.8), ikinci sırada 211 adedinin extremite ampütasyonu (%24.8), daha sonra
sırasıyla burkulma ve incinme (%11.4) ve yabancı cisim yaralanmaları (%7.1) gözlenmiştir. İki
araştırma birbirini doğrulamaktadır. Diğer bir ifade ile iş kazalarında sıklıkta ampütasyon ikinci
sırayı almaktadır. Faaliyet gruplarına göre yapılan dağılımda ise, en fazla inşaat iş kolu
(%16.5), daha sonra mobilya ve tesisat işçiliği (%10.1), kömür madenciliği (%9.2) ve metal
endüstrisi (%7) iş kolu olarak saptanmıştır [4]
İş kazaları sonucu oluşan uzuv kayıplarına biraz daha ayrıntılı bakacak olursak üst ekstremite
dediğimiz ve iş kazalarında uzuv kaybı en çok görülen kol, ön kol ve eli içeren uzuvlardaki
ampütasyon; [5]
•

Kısmi el ampütasyonu - parmak uçlarının ve parmakların veya baş parmakların diğer
kısımlarının alınmasıdır.

•

Metakarpal ampütasyon - tüm elin bilekten itibaren alınmasıdır.

•

Bileğin eklemden kesilmesi (deartikülasyonu) - tüm el ve el bileğinin alınmasıdır.

•

Dirsek ampütasyonunun altında (transradial) - dirsek ekleminin altındaki kolun kısmen
alınmasıdır.

•

Dirseğin eklemden kesilmesi (deartikülasyonu) - önkolun dirseğe kadar alınmasıdır.

•

Dirsek ampütasyonunun üstünde - kolun dirseğin üstünden alınmasıdır.

•

Omuzun eklemden kesilmesi (deartikülasyonu) – omuzun eklem yerinden tüm kolun
alınmasıdır.
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Diğer ikinci önemli uzuv kaybı alt ekstremitede dediğimiz ve iş kazalarında uzuv kaybı en çok
görülen uyluk, bacak ve ayağı içeren uzuvlardaki ampütasyon ise; [5]
•

Kısmi ayak ampütasyonu - bir veya daha fazla parmağın alınmasıdır. Bu ampütasyonun
çalışanın yürüme ve dengeleme yeteneklerini kaybetmesidir.

•

Ayak bileğinin eklemden kesilmesi (deartikülasyonu) - ayak bileğinden ayağın
alınmasıdır.

•

Diz altı (transtibial) bacak ampütasyonu – ayağın
diz altından itibaren alınmasıdır. Ancak, bu tür bir
ampütasyon,

alınan

uzva

rağmen

diz

fonksiyonlarını korumasına izin verir.
•

Diz üstü ampütasyonlar (transfemoral) - bacağın
diz üzerinden alınmasıdır.

•

Kalçann eklemden kesilmesi (deartikülasyonu - tüm bacağın kalça eklemine kadar
alınmasıdır.

•

Hemipelvektomi (transpelvik) - pelvis parçası dahil tüm bacağın alınmasıdır.

Ülkemizde iş kazası sonucu uzuv kaybında sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için
meslekte kazanma günün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde “Maluliyet
Tespiti İşlemleri Yönetmeliği”69 Ek-1 Hastalık Listesi esas alınır. Ampütasyonlar bu listenin G.
maddesinin “1. Ampütasyonlar” kısmında yer almıştır.
İşyerinde meydana gelen iş kazaları sonucu uzuv kayıplarına (ampütasyonlara) yol açan
yaralanmalar çoğunlukla; inşaat şantiyeleri, taşımacılık, depo ve antrepolar, tarım çiftlikleri ve
endüstriyel veya inşaat iş alanlarında koruyucusu bulunmayan makinelerle çalışanlarda daha
yaygın görülmektedir. Bu işyerlerinde meydana gelen uzuv kayıpları (ampütasyonlar) temel
olarak ağır makine ve tezgahlarda oluşan iş kazalarından kaynaklanmaktadır.
Ampütasyonlar çalışanların yaşayabileceği en ciddi işyeri yaralanmalarından biridir. Zira,
çalışan ömür boyu bir daha kavuşamayacağı uzvunu kaybetmiştir. Ampütasyonlar ve iş
kazaları hakkında bazı önemli gerçekler şunlardır;
ABD’de İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA)’ya göre, spesifik olarak, ampütasyonların en
sık aşağıdaki tip ağır makine tipleri etrafında gerçekleştiği görülmüştür (FactSheet OSHA). [6]

69

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.08.2013/28727
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•

Mekanik güç presleri

•

Güç pres frenleri

•

Konveyörler (elektrikli, elektriksiz)

•

Şekillendirme –(kıvırma ve bükme) makineleri

•

Baskı makineleri

•

Tekstil kalender makineleri

•

Gıda maddesi dilimleyicileri, kıyma makineleri ve et kesme testereleri

•

Matkaplar, presler ve freze makineleri

•

Çöp sıkıştırıcılar

•

Forkliftleri.

Bu tür ağır makineler uygun şekilde koruyucularla korunamadığında ve/veya işçiler bu tür
makinelerin nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağı konusunda yeterince eğitilmediğinde
ampütasyon riski önemli ölçüde artar.
İşyerlerinde yaşanan iş kazalarında bazı mesleklerin daha fazla ampütasyon riski ile karşı
karşıya kaldıkları görülmektedir. Esasen, tipik olarak en büyük ampütasyon riskleriyle ilişkili
meslekler aşağıdakilerle ilişkili sektörlerde çalışanları kapsamaktadır.
•

Tarım endüstrisi

•

Et paketleme endüstrisi

•

Ağaç işleri endüstrisi

•

Balıkçılık endüstrisi

•

Petrol endüstrisi

•

İnşaat sektörü

•

Kara lojistik sektörü (Nakliye ve Depolama)

•

Denizcilik endüstrisidir.

İşyerlerinde meydana kazalarda ampütasyonlarının yüzde
10'unun inşaatta meydana geldiği bildirilmektedir. Geri kalanı ise
petrol ve gaz üretimi, nakliye ve depolama, idari, perakende ve
toptan satış işlerinde oluşmaktadır.
Sürekli değinildiği

gibi ampütasyon,

işyerinde

en

ciddi

sakatlanma ile sonuçlanan yaralanma türlerinden biridir ve çoğu
zaman kişinin sürekli işgöremezliği ile sonuçlanır. Örneğin, çalışanın koruyucusu olmayan
veya yetersiz şekilde korunan makineler ile çalışmaları birçok işyerinde yaygındır. İşyerlerinde
böyle bir durum ampütasyona gerek duyulan yaralanmalara etki eden faktörlerden en önde
gelenidir. Zira, işyerlerinde uzuv kaybı yaratan iş kazalarına etki eden iki faktör bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi ve oranı yüksek olanı (ki, ülkemizde % 80) güvenli olmayan işyeri veya
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yetersiz güvenlik koşulları yani kazaya neden olabilecek olumsuz işyeri ortamı ve donanımlar
kısaca “DURUM”, diğeri ise (ki, ülkemizde % 18) bu olumsuzlukları gerçekleştiren
“DAVRANIŞ” dır. Örneğin, korucusu bulunmayan daire tezgahının işyerinde bulunması bir
TEHLİKELİ DURUM, koruyucu bulunmayan bu tezgahta çalışmak ise bir TEHLİKELİ
DAVRANIŞ’tır. (Şekil.2)

Amputasyon Yaralanmalarında Etken
Faktörler
Çalışanların güvensiz
hareketleri veya
davranışları (% 36)

Amputasyon riskinden habersiz,
vücutlarını tehlikeye sokma

Örn: kaldırma işlemleri
sırasında son dakika
ayarlarının yapılması

Örn: makine
çalışırken hareketli
parçaları temizleme

Güvenli olmayan iş yeri
veya yetersiz güvenlik
koşulları (%55)
Bunlar arasında
koruyucusu bulunmyan
makineler, uygun olmayan
ekipman veya güvenli
çalışma prosedürlerinin
bulunmaması
Şekil.2

Kaynak: Amputation Seminar WSHI pdf
İş yerlerinde uzuv kayıpları (ampütasyonlar) nasıl önlenir?
Çalışanları uzuv kayıplı ampütasyonlu iş kazalarını önlemek için, ilk önce, çalıştıkları makine
ve tezgahlarla ilgili tehlikeli faktörleri tanımanız gerekir. Çünkü, işyerlerinde uzuv kaybına
neden olacak makine ve tezgahlardaki mekanik hareketler her an potansiyel olarak tehlikelidir.
Makinenin mekanik bileşenlerini anlamak, bu bileşenlerin yakınında meydana gelen tehlikeli
mekanik hareket ve makinenin çalışmasıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen belirli koruyuculu
faaliyetleri, çalışanların yaralanmamasına yardımcı olacaktır.
Uzuv kaybı (ampütasyona) tehlikesi oluşturan dört tip mekanik bileşen vardır:
Güç iletim aparatı (Transmisyon düzeni); güç aktaran miller, volanlar, kasnaklar, kayışlar,
kaplinler, muylular, biyeller, kranklar, kavramalar, dişli düzenleri, zincir ve dişlisi gibi elemanlar,
Hareketli parçalar; makina ve tezgahlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin
planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları v.b. gibi) elemanlar,
Operasyon noktaları; makina ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen
veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeler,
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Durdurma düzeni; konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara
kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi
durdurmayı sağlayan düzeneklerdir. (Makine Koruyucuları Yönetmeliği, md.3) 70
Yukarıda sayılan bu mekanik bileşenler, potansiyel olarak tehlikelidir. Bu tehlikeli mekanik
hareketlerin temel türleri şunlardır [7]:
Dönen Hareket (Şekil 3), Dönen millerin,
kaplinlerin, kamların (eksantrik millerin),
kavramaların, torna aynalarının, volanların,
şaft

uçlarının,

çalışanın

elbisesini

tutabilecek veya uzvunu tehlikeli bir şekilde
yaralayabilecek hareketlerli yerlerdir. Düz
yüzeyli dönen makine parçaları bile tehlikeli olabilir. Dönen parçadaki vidalar veya çapaklar
gibi çıkıntılar da tehlike potansiyelini arttırır.
Karşılıklı Hareket (Şekil 4), Hareketli bir
parça ile sabit bir nesne arasında vurabilecek
veya tutabilecek, ileri geri veya aşağı yukarı
hareketlerdir.

Çaprazlama Hareket (Şekil 5), Hareketli
parça

ve

oluşturulan

sabit
bir

noktasında

bir

nesne

tutam

tarafından

veya

vurabilecek

kayma
veya

yakalayabilecek düz, sürekli bir çizgide
bulunan harekettir.

Kesme İşlemi (Şekil 6) Malzemeyi kesen
işlemdir ve ilişkili makine hareketi dönen, ileri
geri veya enine hareket eden olabilir.

70
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Delme İşlemi (Şekil 7), Delme ve raybalamada delik delme işlemi,
talaşlı imalat tekniklerinden biridir ve matkap gibi özel imal edilmiş
kesici takımlarla iş parçası üzerine silindirik delikler açmaktır.
Tehlike, çalışanın genellikle işlenecek malzemeyi elle yerleştirdiği,
elinde tuttuğu veya geri çektiği operasyon noktasında ortaya çıkar.

Kesme İşlemi (Şekil 8) metal veya diğer
malzemeleri kesmek için giyotinin veya
bıçağın üzerine güç uygulanmasını kapsar.
Tehlike,

çalışanın

genellikle

işlenecek

malzemeyi elle yerleştirdiği, elinde tuttuğu
veya geri çektiği operasyon noktasında
ortaya çıkar.

Bükme İşlemi (Şekil 9), Mekanik veya hidrolik
abkant preslerde, veya tezgahlarında bükme
işlemi metal veya diğer malzemeleri bükme için alt
kalıba

uygulanan

güçtür. Tehlike,

çalışanın

genellikle işlenecek malzemeyi elle yerleştirdiği,
elinde

tuttuğu

veya geri çektiği operasyon

noktasında ortaya çıkar.
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Hareket halindeki Kesişme Noktaları (Şekil 8),
“sıkıştırma noktaları” olarak da bilinir, iki parça
birlikte hareket ettiğinde, en az bir tanesi
döndürür veya dairesel hareket halinde hareket
ederken

gelişir.

Dönen

veya

pistonlu

parçalardan kaynaklanan özel bir tehlikedir.
Çalışan kesişme noktaları, makine parçaları
birbirine doğru hareket ettiğinde veya bir parça
sabit bir nesneyi geçerken ortaya çıkar. Tipik
kesişme noktalarına örnek ise, açık helezon
konveyörlerdir.

Tehlikeli Aktiviteler
Makinaları işleten ve bakımını yapan işçiler, potansiyel ampütasyon tehlikesi ile karşı
karşıyadırlar.
Aşağıda sıralanan faaliyetleri ilk akla gelenlerdir.Makine kurulumu / diş açma / hazırlama,
•

Makinenin muayenesi,

•

Normal üretim işlemleri

•

Sıkışmaları giderme,
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•

Makine ayarları,

•

Makinenin temizliği,

•

Makine parçalarının yağlanması, ve

•

Planlanmış ve planlanmamış bakım.

Tehlike Analizi
İşyerleri operasyonlarına bakarak ve makinenin kullanımı ve bakımı ile ilgili tehlikeleri
tanımlayarak işyeri ampütasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. Tehlike analizi, çalışan,
görev, araçlar ve çevre arasındaki ilişkiye odaklanan bir tekniktir. Potansiyel ampütasyon
tehlikeleri için işleri ile ilgili faaliyetlerini değerlendirirken, operasyonel üretim sürecini,
makinenin çalışma biçimini, işlemle ilgili bireysel etkinlikleri, makinenin bakımında çalışanların
yaralanma riski göz önünde bulundurulması gerekir.
Bu itibarla, işyerlerinde daha az sayıda çalışanın ampütasyonu ile sonuçlanacak iş kazalarının
azaltılması sağlanır. Daha güvenli, daha etkili çalışma yöntemleri; işçilerin tazminat
maliyetlerini düşürür ve çalışanların verimliliğini ve moralini arttırır. ABD’de iş kazaları sonucu
oluşan uzuv kayıplarının çok oluşu hem de çok sayıda işçi çalıştırılan sektörlerde meydan
gelmesi karşısında, İşgücü Bakanlığı (Ministry Of Manpower-MOM) ile işbirliği içinde ve İşyeri
Güvenliği ve Sağlık Konseyi (WSHC) tarafından desteklenen İşyeri Güvenliği ve Sağlık
Enstitüsü (WSH Enstitüsü), 24 Mayıs 2017 tarihinde İşyerinde Ampütasyonları Önlemek için
WSH Enstitüsü'nde bir çalışma başlatmıştır [8].
Bu çalışmanın amacı, ampütasyon yaralanmalarının kök nedenlerini belirlemek ve bu kazaları
azaltmak için olası çözümler üzerinde toplu olarak beyin fırtınası yaratmaktı. Bu çalışmaya 18
organizasyondan 25 katılımcı katıldı. Katılımcılar, yukarıda sözü edilen 660 ampütasyon
olgusunun % 50'sinde en yaygın olan dört etkende anlaşmaya vardılar. Bunlar:
- Kesme işleri,
- Kaldırma ve iletme işleri,
- Tamir ve onarım işleri,
- Elle taşıma işleri.
Katılımcılar, olası nedenleri ve olası çözümleri belirlemek için gerçek vakalar üzerinde
çalıştılar. Bu çalışmalarda “5 Neden tekniğini” kullanarak ”,71 kök neden olması muhtemel
ampütasyonların:

71

Whys, belirli bir sorunun altında yatan sebep-sonuç ilişkilerini araştırmak için kullanılan yinelemeli bir sorgulayıcı
tekniktir. Tekniğin temel amacı, "Neden?" Sorusunu tekrarlayarak bir kusurun veya problemin kök nedenini
belirlemektir. Her cevap bir sonraki sorunun temelini oluşturur.
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- Mevcut Sağlık ve Güvenlik Yöntem Prosedürleri’nde (SWP) eksikliğin ve uyumsuzluğun
bulunması,
- Yapılan eğitimlerin etkisiz oluşu,
- Koruyucusu olmayan makine ve tezgahlarla çalışılması,
- Ampütasyon tehlikesinin iyi anlatılamaması ve
- Kazaların kendi başına olmayacağı bilincinin yerleştirilememesi,
üzerinde ortak kanıya vardılar. Bunun üzerine katılımcılar, yukarıda sözü edilen endüstrilerde
tehlikeleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kullanılan ve NIOSH tarafından
tanımlanan “Tehlike Kontrol Hiyerarşisi”ni Tablo.3’de görüldüğü şeklini önermişlerdir. Zira, bu
hiyerarşi, en etkili olduğu algılanan kontrollerle başlar ve en az etkili olduğu düşünülenlere
doğru ilerler.
Tablo.3: İşyerindeki ampütasyonları azaltmak veya ortadan kaldırmak için çözümler
Çözüm

• Eliminasyon - Tehlikeyi

fiziksel olarak ortadan
kaldırma
• İkame - Tehlikeyi daha az

tehlikeli ile değiştirme

Makine üreticileri, esas olarak güvenlik özelliklerine
sahip
olmayan
makine
ve
tezgahı
satmamalı/satamamalı
veya
üreticilerin
koruyucusuz makine ile koruyuculu makineler
arasındaki küçük fiyat farkına bakmaksızın
koruyucusu olanını tercih etmelidir. Bu daha sonra
şirketleri güvenlik özellikleri yüksek makineleri satın
almaya teşvik edecektir.
Makineler tasarlanırken, üreticiler koruyucuların
kolayca
sökülemeyecek
ve
çalışmayı
engellemeyecek ayrıca güvenlik özelliklerinin de
kolayca devre dışı bırakılamayacak şekilde imal
edilmelidir.
Şirketler şunları yapabilir:

• Mühendislik kontrolleri -

İnsanları tehlikeden uzak
tutma

İşyerinde
mevcut
koruyuculu
makinelerin
bulundurulması, otomatik kelepçe, otomatik kilitleme
ve/veya çift el kumandalı tezgah, ışık sensörleri, lazer
sensörleri ve güvenlik koruması bulundurulması,
İnsan ve makineler arasındaki etkileşimi azaltmak
için süreçlerin otomatikleştirilmesi veya yeniden
düzenlenmesi,
Basit ucuz mekanik yardımcıları kullanma, kesme
işleminde yardımcı aparat kullanma,
Bunların mevcut olmadığı yerlerde, şirketler
çalışanlarını uygun çözümler tasarlama konusunda
teşvik edilmelidir.

• İdari kontroller - İnsanların

çalışma alışkanlıklarını
değiştirme

Çalışanların işlerini yerine getirirken doğru ekipmanı
kullanmalarını sağlamak için uygun denetim
yapılmalıdır. Küçük hassas kesimler yaparken büyük
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kesimler yapmak için kullanılan tezgah yerine mobil
dilimleyiciler kullanılması gibi.
Yönetim, güvenli bir organizasyonun daha iyi işlere
yol açacağının bilincinde olmalıdır. Bunun için
işyerinde olumlu bir İSG kültürü geliştirmeli, diğer bir
anlatımla;
• Her işin başlangıcından önce,
Değerlendirmesi'nin yapılmasını istemek;

Risk

• Kaza
soruşturmalarına
ve
risk
değerlendirmelerinin ve iş sağlığı ve güveliği
prosedürlerinin
hazırlanmasında
ve
geliştirilmesinde işçileri ve üst yönetimi dahil
etmek,
• Güvenli olmayan iş uygulamaları ve güvensiz
koşullar
konusunda
çalışanlardan
gelen
bildirimleri teşvik etmek.
Endişeli, korkutucu veya yasaklayıcı uyarı levhaları
yerine, eğitici tamamen resimli uyarı levhaları olabilir.
Yönetim ayrıca, genel güvenlik eğitim kurslarına ek
olarak, yeni işe başlayan çalışanlar için kurum içi
eğitimi de düşünebilir.
Makine çalıştırma eğitimi ve el kitaplarında kullanım
sırasında olası güvenlik tehlikeleri hakkında bilgiler
bulunmalıdır.
Aynı makineyi önceki işlerinde kullanmış olsalar bile,
yeni çalışanları tanımak için güvenlik farkındalığı
brifingi yapılmalıdır.
İşçilerin kısa/kestirme yollara girmelerine gerek
kalmaması veya iş hedeflerine ulaşmak için
uykulardan ödün vermemeleri için yeterli kaynak
tahsis edilmelidir..
Sorunlu kumar, içki vb. etkinliklerle meşgul
olmadıklarından emin olmak için çalışanların
davranışları sürekli izlenmelidir.
Dikkat dağılmalarını azaltmak ve fiziksel çalışma
ortamını iyileştirmek için:
• İşçilerin işlerine odaklanmalarını sağlamak
için
cep
telefonları
(kilitli
dolaplarına
yerleştirilmesi) gibi dikkat dağıtıcı kaynakları
uzaklaştırma,
• Can sıkıntısını önlemek için iş rotasyonu
uygulama,;
•

Dinlenme için yeterli zaman sağlama,

• Çalışma bölgesinde yeterli ışıklandırmayı
sağlama,
•

Zeminlerin kaygan olmadığından emin olma.
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Güvenlik kurallarını ihlal eden çalışanlara ceza
verilebilir ve/veya güvenli davranışı teşvik etmek için
teşvikler verilebilir.
Hareketli makine parçalarıyla çalışırken eldivenlerin
kullanılıp kullanılmadığından emin olunmalıdır.

İşçiyi Kişisel
koruyucu ekipman ile
koruma
•

Doğru ve uygun KKD olup olmadığını; kesme
makinelerini çalıştırırken çelik örgü eldivenler
verilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İşyerlerinde meydana gelen uzuv kayıplı (ampütasyon) yaralanmalarının önlenmesi ancak
ampütasyon tehlikesinin tanınması ve risk değerlendirilmesi ile başlar. Çalışmalarda
ampütasyon oluşmaması için temel nedenlerden biri de ampütasyon riskinin farkına
varılamamasıdır. Bu farkındalığın eksikliği, önleyici önlemlerin uygulanmamasına ve
dolayısıyla ampütasyon yaralanma riskinin artmasına neden olmaktadır.
Tanımlanan bir diğer temel neden ise, makinelerin koruyucusunun bulunmamasından
kaynaklanmasıdır. Öte yandan,

kötü tasarlanmış,

işi engelleyen ve/veya

kolayca

çıkarılabilecek makine koruyucuların da ampütasyona neden olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle, koruyucuları olan makineleri satın alırken, makinelerin kötü tasarlanmış
koruyucularının bulunmamasına, işi engelleyen koruyucuların ve/veya kolayca çıkarılabilecek
koruyucuların bulunmamasına önem verilmelidir. Makine ve tezgahların güvenlik tasarımının
yanı sıra, yetersiz eğitimin, sağlık ve güvenlik prosedürlerinin eksikliği ve çalışanların “bana bir
şey olmaz” zihniyetinin ampütasyonların diğer temel nedenleri olduğu da gözlemlenmiştir.
Ampütasyona neden olan olası kök nedenleri ve önlenmesi için çözüm önerileri altta Tablo.
4‘de gösterilmiştir.
Tablo.4 Ampütasyonların olası kök nedenleri ve çözümleri
Ampütasyonların Olası Kök
nedenleri

Çözümleri
•
İşyerinde mevcut makine ve tezgahlardaki koruyucuların
denetimleri geliştirilmeli ve etkinleştirilmelidir

Güvenli Çalışma Prosedürlerinin
eksik uygulanması

•
Risk Değerlendirmesinde ve İSG Prosedürlerinin
hazırlanmasında ve geliştirilmesinde çalışanları dahil edilmelidir.
•

İşyerinde ödüllendirme ve cezalandırma yöntemi uygulanmalıdır.

•
Eğitimler işyerine ve işçi profiline uygun hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.
Etkili olmayan eğitim

Makine koruyucusu bulunmayan
tezgah ve makinelerin kullanılması

•
İşveren aynı zamanda bu makinelerin kullanılmasından doğacak
tehlikelerden bu hususta önceden alınacak tedbirlerden de uygun bir
şekilde işçilerin bilgilendirilmesi içi eğitilmelidir.
•
Transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında ve operasyon
noktalarında kullanılan koruma düzeni bulunan güvenlik özellikli
makine ve tezgahların, üreticilerin koruyucusuz makine ile koruyuculu
makineler arasındaki küçük fiyat farkına bakmaksızın koruyucusu
olanını satın alınmalıdır.
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•
Makine koruyucuları, amaca uygun, kullanılması kolay sağlam
ve dayanıklı olmalı, gerektiğinde çıkarılmadan bakımı yapılabilecek
şekilde yapılmalıdır.
•
Hiç bir işçilerden koruma düzeni olmayan bir makine veya
tezgahı kullanması istenmemelidir. İşçiler de koruyucuyu etkisiz
duruma getirerek çalışmamalı veya böyle çalışmakta direnmemelidir.
Ampütasyon
tanımlanması

tehlikesinin

kötü

Kazaların
gerçekleşmeyeceğinin
düşünülmesi, bana bir şey olmaz
zihniyeti

•
İşyerinde yapılan işlere, insan ve örgütsel faktörlerden
kaynaklanan ampütasyon tehlikesine karşı risk değerlendirmesi
yapılmalıdır.
•
İşyerlerinde meydana gelen ampütasyon vakalarının işçilere ve
işverenlere ayrıntılı anlatılmalıdır..

Özetle, ampütasyonları etkili bir şekilde önlemek için, başta işverenler olmak üzere,
çalışanların,

İSG

Profesyonellerinin,

makine

üreticilerinin,

İSG

eğitmenlerinin

ve

uygulayıcıların, her birinin etki alanı içindeki alanlarda çaba göstermesini gerekmektedir.
Ayrıca olayın bir de "toplum sağlığı" açısından değerlendirildiğinde; kalıcı travmatik
saplantılara sahip, mutsuz, agresif insanların çoğalması genel yaşamı zorlaştıracağı bir
gerçektir. Gene ayrıca hukuki (tazminat) sorunlarını da ayrıca değerlendirmek gerekir. Bütün
bu nedenlerle İSG Profesyonellerinin, makine imalatçılarının, İSG eğitmenlerinin ve
uygulayıcıların işyerlerinde uzuv kayıplarını (ampütasyonlarını) önlemek için uygulamaya
uygun çözümler bulanacağına inanıyoruz.

KAYNAKLAR
[1] Worker Compasation Attorney
http://michaeldominicklaw.com/when-workplaceaccidents-lead-to-amputations-6-facts-to-know-pt-3/
(Erişim Tarihi: 6.03.2019)
Amputations at work: What do we know about it?
https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/event/file/Amputation_Seminar_WSHI.pdf
[2] Ahiza Garcia ve Patrick Gillespie March 2016, Workplace accidents led to nearly 3,000
amputations in 2015
https://money.cnn.com/2016 (Erişim Tarihi: 8.03.2019)
[3] Kenan Asıldağ ve ark.,İş kazası nedeniyle acil servise başvuran olguların adli tıp
açısından değerlendirilmesi 13-16 Ekim 2016, Bakü, Azerbaycan
[4] Saygun M, ve Tunçbilek A, S.S.K. Yüksek Sağlık Kuruluna Başvuran İş Kazası
Olgularının değerlendirilmesi; A.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası Sayı 3, 2000:196, 198
[5] Tracey Solicitors, https://www.traceysolicitors.ie/en/injuries-resulting-in-amputation/
[6] https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/amputation-factsheet.pdf (Erişim
Tarihi: 12.03.2019)
[7] Machinery and Preventing Amputations: Recognizing Amputation
https://www.miningsafety.co/print.aspx?i=99 (Erişim Tarihi: 18.03.2019)
[8] WSH Instute, Preventing Amputations At Work Solutioning Session on 24 May 2017
189

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE BAĞLI
KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE OLUŞAN HASTALIKLAR

Özet
İnşaat sektörü, sadece çalışan işçinin güvenliği açısından değil, diğer sektörlere göre riski de
çok yüksek olan bir sektördür. Bu nedenle, hİnşaat şantiyelerinde özellikle kalıpçıların,
demircilerin, betoncuların, duvarcıların ve sıvacıların yaptıkları işe bağlı sakat kalmaları ve
ölümle beraber işe bağlı hastalık nedeniyle iş günü kaybı ve işten ayrılma nedenleri arasında
ilk sırayı almaktadır. Oluş nedenleri ve etkileri, multi-faktöriyeldir. Biz bu makalede işe bağlı
özellikle kaba işlerde çalışnaların kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklardan söz
edeceğiz. Amacımız, bu işlerde çalışanlarda ve çalıştıranlarda farkındalık yaratmaktır. Bu
farkındalığı yaratmanın en önemli nedeni, kas ve iskelet sistemi hastalıkları çalışana ızdırabı
yanında işverene iş günü kaybı ve SGK’na karşı ödenen tazminatları nedeniyle maliyeti de en
yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır.
Şantiyelerde yapılan çalışmalar sırasında fiziksel ve psiko-sosyal risklere maruz kalmaya bağlı
olarak gelişen ağrı, hareket kısıtlanması ve sakatlanmalarla seyredebilen kas iskelet
hastalıkları çalışanların yaygın sağlık sorunudur. Genellikle kaslar, tendonlar, ligamanlar ve
diskler gibi yumuşak dokuları etkilenir. Bunun içindir ki, bu makalede, ülkemizde inşaat
sektöründe çalışan işçilerde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili verilerin
yetersizliğinden yola çıkılarak bu alanda çalışan işçilerde sık görülen işe bağlı kas iskelet
sistemi hastalıklarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin belirlenerek işgünü, işgücünü ve
maddi kayıpların azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Günümüzde kas ve iskelet sistemi hastalıkları, yapılan iş ile ilgili risklerin önlenmesinde
öncelikle önem verilmesi gereken bir alan haline gelmiştir. Kişinin çalışırken tekrarlayan
hareketleri, kronikleşen yorgunluğu, çok güç kullanması, hatalı postürü, mekanik olarak temas
stresi ve vibrasyonla ilgili risk faktörleri incelendiğinde; bu faktörlerin kas ve iskelet sistemi
hastalıklarına neden olduğu anlaşılmaktadır. Sözü edilen risk faktörlerinden en çok etkilenen
sanayi kolları (örn. tarım ürünleri, inşaat, tekstil, elektronik ve araba imalat sektörü, vb.) ile kas
ve iskelet sistemi hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilecek çalışma koşulları da
açıkça tanımlanmıştır. Özellikle işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının oluşumu
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bakımından en önemli faktörler sırasıyla, tekrarlayan hareketler ve zorlanmalar, birikimli
travmalar ile yanlış vücut mekaniklerinin kullanımı (kötü postürde çalışma), stres ve mola
vermeden uzun süreli çalışmalardır. Bu faktörlerin etkisi sonucunda kaslarda, eklemlerde,
tendonlarda, kemik yapılarında değişiklikler oluşmakta ve bu değişiklikler çeşitli klinik tablolar
halinde ortaya çıkmaktadır.
İnşaat şantiyelerinde özellikle kalıpçıların, demircilerin, betoncuların, duvarcıların ve
sıvacıların yaptıkları işlerde sakatlanma, iş günü kaybı ve hastalığa bağlı işten ayrılma
nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Oluş nedenleri ve etkileri, multi-faktöriyeldir.
Kuşkusuz, iş günü kaybı ve SGK’na karşı ödenen tazminatları nedeniyle maliyeti de en yüksek
hastalıklar arasında yer almaktadır.
Ülkemizde işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarının sayısı bilindiği halde inşaat
sektöründe çalışanlarda işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarının türü ve sayısı
bilinememektedir. Örneğin, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye Hastalık Yükü
çalışmasında Temel Hastalık Gruplarına göre Kas-iskelet sistemi hastalıkları büyüklük
bakımından üçüncü sırada görülmektedir. (Bkz: Grafik 1)
Grafik 1. Temel Hastalık Gruplarına Göre Ölümcül Olmayan Hastalık Yükü (YLD)
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Kaynak:Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004 SB, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

İnşaat şantiyelerinde çalışan işçilerde oluşan işe bağlı hastalıklarının türlerinin nelerden ibaret
olduğu bunların içinde kas ve iskelet sistemi hastalığı sayısının ne olduğunun bilinmesine
gelince; özellikle meslek hastalıkları konusunda iş kolları düzeyinde düzenlenen SGK
istatistiklerinde, özel olarak inşaat iş kolunda meydan gelen hastalıklara ilişkin ayrıntılı verilere
ulaşmak mümkün değildir. SGK istatistiklerinden bilebildiğimiz ancak örneğin 2015 yılında 510
işçi meslek hastalığına tutulmuş bunlardan 23’ü72 kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili ve
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sadece 3’ü inşaatla ilgili işlerde çalışan olduğu ancak bu 3 kişinin hastalıklarının türünün ne
olduğu da belli değildir. Kaldı ki, ülkemizde önemli sayıda meslek hastalığı olduğu bilinmesine
rağmen,

bu

hastalıkların

çoğu,

mesleksel

olduğu

kanıtlanamadığından

kayıtlara

yansımamaktadır.73 Bu nedenle, şantiyelerde oluşan iş hastalıklarının neler olduğunu resmi
verilerden bilebilmek çok güç görünmektedir. İnşaat işçisinin hangi meslek hastalıklarına
yakalandıklarının sorusuna yanıt ancak özel araştırmalardan yararlanarak cevap vermek
mümkündür. Yapılan özel bir araştırma “İnşaat Şantiyelerinde Oluşan İş Hastalıkları” adlı
makalede74 yayınlanmıştır. Bu araştırma, OHSAS 18001 yönetim sistemi uygulanmakta olan
bir inşaat firmasının veri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yapılmıştır. Bu makalenin
amacı da esasen, şantiyelerde çalışma koşullarından dolayı oluşan iş hastalıklarının bilinmesi
dolayısıyla önlem alınması hem inşaatta yapılan işin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak hem
de meslek hastalığına gidişi önlemektir. Bu nedenle, bu sorunun yanıtını sözü edilen makalede
aranırsa bulunabileceğini sanıyoruz. Bu araştırma, OHSAS sertifikası bulunan ve bu nedenle
kayıtları düzenli tutulan bir inşaat firmasının yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde kurulu bulunan
“İşyeri Sağlık Birimi”nden alınan verilerde yapılan incelemeden alınmıştır. Bu araştırmaya
göre; 2007 yılı Ocak – Aralık aylarında bu firmada on dört şantiye faaliyette bulunmuş,
incelemesi yapılan bu firmada ayda ortalama olarak toplam 6454 işçi toplam (3447 x 9 x 6454
=) 200.222.442 adam/saat çalışılmış, bu süre içerisinde 6970 kişi hastalık nedeniyle revire
başvurmuştur. Bunlardan 1262’si işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalığı olduğu
görülmektedir. Bu hastalıklar nedeniyle 3509 iş günü kaybolmuştur. (Bkz: Tablo.1 ve Grafik.2)

Tablo.1
İşe Bağlı Hastalıkların
Sınıfı
Solunum
Sistemi
Hastalıkları
Kas-iskelet Hastalıkları (*)
Göz Hastalıkları
Deri Hastalıkları
Kulak
Boğaz
Burun
Hastalıkları
Diş Hastalıkları
Gastroentestinal Sistemi
Hastalıkları
Üroloji Hastalıkları
Kardiovasküler
Hastalıklar
Diabet (Şeker) Hastalığı
73
74

Sayısı
1464
1262
286
1037
533
390
1125
189
171
8

Tuna, 2005: 103-104; Emiroğlu, 1998: 1-4; Güven, 2008: 2-3; MMO, 2008: 28)

Oktay Tan, Öğr. Gör. Yıldız Tek. Ünv. İnşaat
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Hastalıkları

konulu
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Alerjik Hastalıklar
Kan Hastalıkları
Toplam

384
121
6970

Grafik.2

(*)Nevralji (sinir yolları hastalığı), Miyalji (kas ağrısı), Lumbalji (bel ağrısı), Herniadiskal (Bel fıtığı), tendonit
(Tendon iltihabı)
Dünya Sağlık Örgütü, işe bağlı hastalıklarını; çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve
oluşumlarında çalışma ortamının ve çalışma performansının da değişik oranlarda rol oynadığı
hastalıklar olarak tanımlamaktadır.
İşe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıkları, Avrupa Birliğine mensup 25 ülkede en sık
karşılaşılan rahatsızlıklardır. Bu ülkelerde çalışanların % 52’si kas ve iskelet sistemi hastalıkları
bulunmaktadır. Bunların yaklaşık % 24’u sırt ağrısından ve %22’si de kas ağrılarından
yakınmaktadır. (Bkz: Grafik.2)
Dünya ölçeğinde saptanan tüm kas iskelet sistemi hastalıklarının yaklaşık %30’unun işe bağlı
olduğu belirtilmekte ve bu hastalıkların yıllık insidansının 3.337.000 olduğu tahmin
edilmektedir.
Grafik.2
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Kas ve iskelet sistemi hastalıkları sadece çalışanlara kişisel rahatsızlık vermekle ve gelir
kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmeleri ve ulusal ekonomileri de etkiler. Bu
tür rahatsızlıklar tüm çalışanları etkileyebilir, yine de işyerinde gerçekleştirilen görevlerin
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değerlendirilmesi, önleyici önlemlerin alınması ve bu önlemlerin etkili olup olmadığının düzenli
olarak kontrol edilmesi sayesinde kas ve iskelet sistemi hastalıkları önlenebilmektedir.
İşe bağlı kas-iskelet bozuklukları nelerdir
ir olgu (yaralanma ya da hastalık), işyerindeki çalışma ortamında bir olay ya da maruziyet
sonucu ortaya çıkmış ise ya da önceden varolan bir durumu ağırlaştırmışsa iş ile ilgili olduğunu
ifade eder. Örneğin, bir kişi ister fabrikada, ister depoda, ister bir büfede, isterse de bir şantiye
ortamında çalışılıyorsa, işveren işyerindeyken çalışanın sağlığından ve güvenliğinden
sorumludur. Bu nedenle, hastalanma veya yaralanma olduğunda, işveren sorumlu tutulabilir
ve işverenden tazminat ödenmesi istenebilir. Bu itibarla, işle ilgili hastalık tanımlaması, çalışma
ortamının neden olduğu veya çalışanın durumunun etkilendiği neredeyse tüm hastalıkları
kapsar. Bu tanımlama, sadece fiziksel nedenli bir hastalık olması zorunda değildir. Yapılan iş
nedeniyle oluşan stres, kaygı veya depresyon gibi şeyleri de kapsar. 75
Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, ILO meslek hastalıkları gruplandırmasında “hedef organ
sistemlerinden kaynaklanan meslek hastalıkları” grubunda yer almaktadır. Kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları; kaslarda, sinirlerde, bağlarda, tendonlarda, kıkırdakta, disklerde (omurga) ve
birleşme noktalarında oluşan rahatsızlıklardır. Günlük yaşamımızda eğilme, uzanma,
doğrulma, kavrama, tutma, bükme gibi sıradan hareketler, aslında insan sağlığına zararlı
hareketler değildirler. Ancak, İşyerlerinde yapılan iş nedeniyle sürekli tekrarlar, güç gerektiren
davranışlar ve hızlı hareketler bu hareketleri zararlı hale getirebilir. İşle ilgili kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları anında gelişen bir rahatsızlık değil; aşama aşama gelişen travmalardır.76
Genellikle aylar veya yıllar süren uzun maruziyetler sonrasında gelişir. Kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları, önemli ölçüde çalışma ortamı tarafından şiddetlendirildiği için işle ilgili kas
iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak adlandırılırlar.77İnşaat şantiyelerinde işe bağlı kas ve
iskelet sistemi hastalıkları, çoğunlukla fiziksel ve psiko-sosyal risklere maruz kalmaya bağlı
olarak gelişen ağrı, hareket kısıtlanması ve sakatlanmalarla seyredebilen kas iskelet
hastalıkları inşaatlarda çalışanların yaygın sağlık sorunudur. Genellikle, başta kırıcı ve delici
aletlerle ve mekanik titreşimi olan iş makinelerinde çalışanlarda, ahşap kalıpçılarında, tünel
kalıpçılarında, beton arme demircilerinde, betoncularda, alçı sıva uygulayıcılarında,
duvarcılarda, inşaat boyacılarında, iskele kurulum elemanlarında, seramik kaplamacılarında
ve mekanik tesisatçılarda rastlanır. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendon, bağ,
sinir ve kemik gibi vücut yapılarındaki yumuşak dokularında ve lokalize olmuş kan dolaşım
sisteminde görülen, yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle gelişen bozukluklardır. Kas ve
iskelet hastalıkları ileri sayfalarda daha ayrıntılı anlatılacaktır.

75

What is work-related illness definition? http://www.accidentadvicehelpline.co.uk/
Akay, D., A., Dağdeviren, M., Kurt, M., Çalışma duruşlarının ergonomik analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dergisi, 18(3), 73-84, 2003.
77
Özel, E., Çetik, O., Mesleki görevlerin ergonomik analizinde kullanılan araçlar ve bir uygulama örneği, Dumlupınar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 2010.
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Şantiyelerde bunların dışında işe bağlı kas ve iskelet bozukluklarının başlıca risk faktörleri;
uygunsuz postür, ayakta durma, boynu uzatarak veya bükerek çalışma, baştan yukarıda
çalışma, şekli ve büyüklüğü uygun olmayan el aletleri ile çalışma, vücudun aralarında eklem
bulunan iki bölümü arasında aşırı bükülme (fleksiyon) ve gerilme (ekstensiyon), bileğin aşırı
derecede bükülme, kıvrılmasıyla (hiperfleksiyonuyla) çalışma ve eğilerek çalışmalardır.
Keza, ağır iş yükünde çalışma, inşaat malzemesi taşıma, gücü ve verimliliği iyi olmayan aletleri
zorlama, vida sıkma, itme, çekme gerektiren işleri de ekleyebiliriz. Ayrıca, tekrarlanan
hareketler, betonarme demircilerinin sürekli pense ile çalışmaları, inşaatta çelik yapıda çalışan
montajcının sürekli cıvata ve somun sıkma, teknik ofiste bilgisayarda sürekli klavye veya fare
kullanmayı da sayabiliriz.
Şantiyelerde vibrasyon, darbeli matkap kullanmak, spriral taş motoru kullanma, raspalama,
tornalama, elektrikli testere kullanma da risk faktörleri arasındadır. Bu hareketler dokularda
enflamasyon, hareket kısıtlanması ve spesifik hastalıklara neden olur. Bu tür etkilenmeler en
çok el, kol ve omuz bölgesinde oluşur. Şantiyelerde işe bağlı kas-iskelet sistemi bozuklukları
klinik olarak üç evreye ayrılır. Bunlar sırasıyla şöyledir;
Erken evre: Çalışırken hasta olan yerde ağrı ve yorulma olur. Dinlenince geçer. Çalışanın
performansı etkilenmez.
Orta evre: Ağrı ve yorulma işin başlangıcında hemen ortaya çıkar, gece boyu sürer.
Tekrarlayan işlerde çalışanda performans azalması olur.
İleri evre: Ağrı dinlenmekle geçmez, uykuya engel olabilir. Çalışanın performansında azalma
belirgindir. Bu semptomlar kişi istirahat etse de bulunur. Yaptığı işinin dışında da ağrı ve uyku
bozukluğu devam eder. Kişi hafif işleri bile yapamaz hale gelir. Bu bozukluk aylarca, yıllarca
sürer.
Kas ve isklet sistemi hastalıkları nelerdir
işe bağlı olarak inşaat şantiyelerinde gelişen “kas iskelet sistemi hastalıkları” olarak kabul
edilen bu hastalıkların oluşumlarında iş yerinde tekrarlamalı ve zorlamalı hareketleri ile
vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı (örneğin, bel fıtığının oluşmasında ağırlık kaldırılırken
dizleri bükmeden öne eğilmek, karpal tünel oluşmasında bilgisayar kullanırken el bileğinin aşırı
bükük kullanmak gibi) ergonomik yetersizlikler ve titreşime maruz kalmak önemli rol
oynamaktadır.78
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları öncelikle beli, boynu ve üst ekstremiteleri (Omuzu, dirseği,
el bileğini ve eli) etkiler. En sıklıkla bel ve kas iskelet sisteminde; kas zorlanması, incinmesi,
bel ağrısı, bel fıtığı, boyun tutulması, boyun fıtığı ve karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir
78

(1. Schuchmann, J. H. (1996) “Occupational Rehabilitation”, Braddom B.L (Ed) Physical Medecine and Rehabilitation, 938954,W.B. Saunders
2. Özcan, E. (2002) “İşe Bağlı Bel Ağrısı”, Özcan, E (Ed) Ayşegül, K (Yard.Ed), Bel Ağrısı, Tanı ve Tedavi”, Nobel Kitabevi, 303315
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tuzaklanması) gibi hastalıklar görülmektedir. Bunların içinde de en çok bel ağrısı, boyun ve üst
ekstremite hastalıkları ile karşı karşıya kalınmaktadır.
İnşaat şantiyelerinde ise çalışanların yaptığı işi ile ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıkları;
genellikle, el ve bilek, omuz, boyun ve üst sırt, bel, kalça ve dizlerde görülür. Kas ve iskelet
sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendon, bağ, sinir ve kemik gibi vücut yapılarında ve lokalize
olmuş kan dolaşım sisteminde görülen, yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle gelişen ya
da tetiklenen bozukluklardır. Başlıcaları;

a. El, bilek ve koldaki (üst ekstremite) bozuklukları
Tendinit (tendonitis), tendoların (kasları kemiklere bağlayan bağların) değişik nedenlerle ilgili
olarak yaralanması veya enfekte olması sonucu iltihaplanmasıdır. İnşaatlarda çalışan
çalışanın bir ekleminin tekrarlanan hareketinden kaynaklanan tendon iltihaplanması ve ağrı
duymasıdır. Yaralanmanın meydana gelmesine bağlı olarak hastalık, farklı bir tanı konabilir.
Yaygın tendinit sorunlar şunlardır:
Tenosinovit: Eklemlerde, iki kemiğin birleştiği bölgede, bu bölgeyi saran kılıf içerisindeki
tendonlarda görülür. Bu kılıf içerisinde aşırı sıvı salgılanır ve kılıf içinde biriken sıvı ağrı ve
şişliğe neden olur. Tendonun kılıf içinde hareketi kısıtlı ve ağrılıdır. Tendon yapısının da
bozulması ve kılıfın basısının artmasıyla tıkayıcı tenosinovit gelişir. Sıklıkla elle güçlü kombine
kavrama ve sıkma hareketlerinin sonucudur. Çalışanın tutma ve yakalama yetenekleri bozulur.
De Quervain hastalığı (El bileğinin baş parmak tarafında kalan yan kısmında aşırı duyarlık ve
baş parmak hareketlerinde ağrı ile seyreden bir hastalıktır. Tetikçi parmağı da denilmektedir),
dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği), el bileği ve parmak hareketlerini sağlayan kasların
üst uç yapışma noktası olan dirseğin dış yan bölümünde mikro yırtıklar oluşmasından
kaynaklanır. Mikro yırtıkların oluştuğu bu bölüm parmaklarımızı açmamızı, el bileğimizi
kaldırmamızı sağlayan kas grubunun dış taraftaki kemiğe yapıştığı bölümdür. Bu hastalığı
tetikleyen hareketler; vurma, fırlatma, önkolun tekrarlanan pronasyon ve supinasyonu, bileğin
zorlu ekstensiyon hareketleridir. Fırlatma, vurma aktivitelerinin sonucudur. Semptomlar daha
çok dirseğin dış kenarındadır (lateral epikondilit). Dirsek iç yüzündeki tendon bağlanma
yerlerinin veya parmak fleksör kasların (bükücü kasların) etkilenmesi ise mediyal epikondilite
neden olur. Ganglion kistleri (bir tendon kılıfının içinde oluşabilen kalın mukoza sıvısı), Tendinit
hastalığı; darbeli çalışan çivileme tabancası, taşlama, matkap vb. seyyar elektrikli el aletlerini
ya da elektriksiz el aletlerini kullanırken kesme, bağlama veya bükme gibi tekrarlayan
hareketler gerektiren çalışma ile ilişkilidir.
Bu hastalık, daha çok taşlama, zımparalama, montaj, temizlik işleri, seramik karo kaplama,
tuğla kesim, çekiç veya keser kullanma, yemekhanelerde tabak yıkama veya ovma işlerinde
görülür.
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Tetikçi parmağı sendromunda belirtiler ve iş öyküsü tanıda çoğu zaman yeterlidir. Bu
hastalıkta, belirtilerin şiddeti ve iyileşme süresi, etkilenmenin süresine ve şiddetine bağlı olarak
değişir. Etkilenen yere göre lokalizasyonu ve yayılımı değişmekle birlikte ellerde veya önkolda
bir şeyi tutma veya kaldırma güçlüğüne neden olan güçsüzlük, karıncalanma, iğnelenme,
uyuşma, sakarlık; bir şeyi tutarken, kaldırırken yoğunlaşma ihtiyacı, sıradan işlerde elleri
kullanma güçlüğü, olağan işlerde elleri kullanmaktan kaçınma, el, dirsek, omuz ağrılarıyla
uyanma, ellerde üşüme veya hassasiyet ve kronik ağrı görülür.
Karpal Tünel Sendromu, teknolojinin hızla ilerlediği ve vazgeçilmez hale geldiği günümüzde
şantiyelerde çalışanların yaptığı iş ile karşımıza sıkça çıkan ve gün geçtikçe artan, ellerde ağrı
ve uyuşma ile karakterize, en sık görülen sinir hastalığıdır. Karpal Tünel Sendromu, daha
ziyade demir bükme ve bağlama işlerinde çalışanların ellerinin ve özellikle parmaklarının
hareketini ve büyük bir bölümünün duyusunu sağlayan median sinirin, koldan avuca seyri
sırasında bilek hizasında, bileğin iç yüzünü enine saran, vücudun muhtelif eklemlerinde veya
organlarında bulunan bağlara verilen ad olan “ligament”in altında oluşan, karpal olarak
adlandırılan tünel şeklinde dar bir geçitte sıkışması sonucu ortaya çıkar. Belirtiler genelde çok
yavaş gelişir ve çoğunlukla avuç içi, baş, işaret ve orta parmakta yanma, karıncalanma veya
uyuşma şeklinde başlar.
Raynaud Sendromu veya Beyaz Parmak Hastalığı, inşaat işlerinde çalışanlarda en sık görülen
belirtisi el parmakları, ayak parmakları, kulaklar ve burunda renk değişikliğidir. Uzuvlara kan
götüren kan damarları tıkandığında etkilenen bölgeler beyazlaşır ve soğuk hissedilir.
Parmaklarda dokunma duyusu azalabilir. Sürekli titreşim yapan makineler ile çalışan işçilerde
görülür. Genellikle delme işlerinde kullanılan el aletlerinin titreşimli çalışmasından kaynaklanır.
Örneğin matkaplar ve kırıcı el aletleri ile çalışan inşaat işçilerinde vazospazm (damar
kasılması, büzülmesi) riskinin fazla olduğu görülmüştür. Öte yandan, çalışanların sık sık soğuk
havalarda çalışma sonucu parmaklarda uyuşma ve karıncalanma olmasıyla da oluşur.
Parmaklarda uyuşma ve güçsüzlük vardır. Güçlü tutuşu ve çalışma yeteneğini engeller. Daha
ileri aşamalarda ve özellikle hastalıklara bağlı gelişen Raynaud olan kişilerde enfeksiyon cilt
ülserleri ve gangren gelişme olasılığı daha yüksektir.79

b. Boyun ve omuzdaki bozukluklar
Torasik outlet sendromu, diğer adı da “omuz kapanı hastalığı”dır. Torasik outlet, birinci
kaburga ile köprücük kemiği arasında, kola doğru giden boşluğun arasında yer alır. Bu
boşlukta, üst ekstremiteye doğru giden ana atar damar (arteria subklavian), toplar damar (vena
subklavian) ve sinirler (brakial pleksus) mevcuttur. Omuz kapanı, göğüs kafesinin üst
bölümünden çıkan sinir, atardamar ve toplardamarların sıkışması olarak bilinen çoğunlukla. el
79
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ve kollarını sık kullanan çalışanlarda ve titreşimli cihazla çalışanlarda sıklıkla görülen bir
hastalıktır. Bu hastalık, Bu hastalık, baş üstü kol aktivitesi gerektiren, omuzu iç rotasyona
zorlayan, zor ve statik postür gerektiren aktiviteler ve vibrasyon işlerinde çalışan elektrik ve
mekanik tesisatçıları, kalıpçı, demirci, sıvacı ve duvarcılarda görülür.
Bu nedenle, omuzları aşağı bastıran veya tam tersine devamlı yukarda tutan çalışmalarda
tekrarlanan kullanımından kaynaklanan çalışmalarla ilgilidir. Sırt ağrısı, tüm vücut titreşimi, ağır
kaldırma ve aynı zamanda bükülme, uzun bir süre ile üzerinde belden bükülmüş durumda
çalışma ile ayrıca, malzemeleri tekrar tekrar kaldırmalarda meydana gelir. Bu tür çalışmanın
tüm inşaat işlerinin her branşında da bulunmaktadır.
Bel bölgesindeki bozukluklar nelerdir
Bel ağrıları, işle ilgili bel ağrıları kavramı, bilinen bir nedeni olmaksızın en az 24 saat süren ve
alt kaburgalarla glutea kıvrımları arasındaki ağrıları kapsar. Bu hastalık, yükün ağırlığı,
kaldırma sıklığı, kaldırma pozisyonu ve çalışanın sahip olduğu zayıf postüral biyomekanik
başlıca nedenidir. En sık iş makineleri şoförleri, ağır iş gücü gerektiren demir işleme çalışanları,
kalıp yapım çalışanlarınde rastlanır.
Altı haftadan kısa sürerse “akut”, 6-12 hafta arasında “subakut”, 12 haftanın üzerinde “kronik”
ağrı olarak adlandırılır. Kronik ağrı, hastaların %5’inde görülmekle birlikte, iş gücü kaybı ve
tazminat olarak maliyetin % 85’ini oluşturur. Çalışanlarda, özellikle fiziksel güce dayalı
çalışanlarda, sık görülür. işyerinden ve çalışma koşullarından kaynaklanan pek çok nedeni
vardır. Bu risk faktörlerinin en önemlileri şunlardır;
Elle taşıma, günlük çalışma süresinin %10’undan daha uzun süre ve 25 kg’dan ağır taşıma,
gövdeyi eğme bükme, tüm vücudun vibrasyondan etkilenimi, aşırı fiziksel yük kullanma, sabit
çalışma pozisyonu ve tekrarlanan hareketler bel ağrılarının en önemli nedenleri arasındadır.
Bu hastalığı önlemede mekanik destek kullanılması, yükün büyüklüğünün ve ağırlığının
azaltılması, taşına yükün kulplu olması, uygun ve kullanılabilir yükseklikte depolama, yeterli
aydınlatma, düzgün çalışma pozisyonu, uzun süre ayakta kalmaktan kaçınma, ayakta
çalışırken tezgahın dirsekten 8 cm alçak olması, uzun süre ayakta çalışma koşullarında
ergonomik sandalye kullanma, inşaat iş makinelerinde direksiyon koltuklarında sırt yastığı ve
bel yastığı (lumbal eğim için) olması ve kişilere bel ağrıları konusunda eğitim verilmesi ile bu
hastalığın önlenmesi sağlanabilir.

c. Diz ve dirsekteki bozuklukları r
Diz eklem dejenerasyonu, dizin yere konularak ve çömelerek çalışılması gereken mesleklerde
(ahşap kalıpçıları, betonarme demircileri seramik karo döşeyicileri, parke döşeyiciler, bazı
onarım işleri, kaldırım döşeyicileri, vb.) sık olarak ortaya çıkar. Korunma için, anormal vücut
postüründen sakınılması, sık sık pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştırılması, tek elle
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itme-çekmeden kaçınılması ve itme-çekme sırasında kuvvetin gövdeye yakın uygulanması
gerekir.
Prepateller bursit, dize darbe veya dizüstü düşme gibi lokal bir travma ya da uzun süre
çömelerek çalışmaya bağlı olarak gelişir. Yüzeysel infrapateller bursit (vaiz dizi) prepateller
bursitin daha aşağısındadır ve çömelme sırsında daha yukarda kalır. Derin infrapateller bursa
yüzeysel olandan daha az etkilenir. Seramik karo döşeyicileri, çatı ustaları, tesisatçılar, ahşap
kalıpçıları ve demirciler diz hasarları açısından yüksek riskli meslek gruplarıdır.
Akut Prepateller ve Subpateller bursitler, bir travmadan saatler günler sonra inflamasyon ve
ödemle akut başlar. Birkaç gün veya haftada da düzelir. Dizde ağrı, kızarıklık, ödem, hareket
kısıtlılığı, yürüme güçlüğü gibi semptomlar vardır.
Kronik Prepateller ve Subpateller bursitler: Yavaş gelişirler. Zorlamaya ve tekrarlayan küçük
travmalara bağlı ataklar görülebilir. Diz ön yüzünde ağrı ve şişlik vardır. Çömelmeyle artar. Ağrı
gece artar. Dizde kızarıklık, lokal ısı artışı, hasasiyet vardır.
Sonuç itibariyle, öncelikli amaç kas ve iskelet sisteminde maruziyetin önlenmesidir. Zira, uygun
çalışma pozisyonları, iş ortamı düzenlemeleri, aralıklı dinlenerek çalışma, dizlerin korunması
gibi önlemler alınmalıdır. Belirtiler, ortaya çıkmadan ya da erken dönemde tanı konulması,
tedavi ve kontrolünü kolaylaştırır. Tedavi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Etken faktörlerinin,
iş ve hareket kusurlarının düzeltilmesi, aralıklı dinlenerek çalışmanın yapılması, istirahat,
soğuk/sıcak kompres uygulamaları, antienflamatuvar ilaçlar ve atel kullanımı erken dönemde
bulgularının düzelmesi için çoğu zaman yeterli olacaktır.

d. Sırt bölgesindeki bozukluklar
Dejeneratif disk hastalığı; Bu hastalık, omurga veya kemikler arasındaki jel benzeri yastıkların
zarar vermesinden kaynaklanır. Bu bozukluğun belirtileri, kol ve üst sırt kısmında bazen
uyuşma, ağrı ve güçsüzlük, genellikle bacak ve kalçalarda gelişir. Bu hastalık, obesite ve
sigara tiryakiliği risk faktörleri arasında ise de elle kullanılan hava kompresörlü gereçleri
(testere, freze, zımparalama, perdahlama, delme v.b. makineleri) ile çalışanlarda görülür. Bu
tür bozukluklar çoğunlukla inşaat şantiyelerinde elle kullanılan hava kompresörlü gereçler,
testere, freze, zımparalama, perdahlama, delme v.b. iş makinelerini kullananlarda görülür.
Çalışanların sırt ve bel ağrıları, vertebralarda artrozik değişmeler, disk hernisi, visseroptoz,
dirsekte kemik-eklem zararları (eklem aralığında daralma, ekzostoz, osteoliz, ostoskleroz),
ayni şeyler daha ender olarak omuz ve el eklemlerinde görülür. El ve bilek kemiklerinde ise
ağrı, el gücünde azalma, osteokondroz, kienböck hastalığı görülür.

e. Aşırı yükleme sonucu sonucu oluşan bozukluklar
Periostit, uzun saplı gereçlerle çalışan (çekiç, uzun tornavida, somun, anahtarları v.b.) taş
kırma, duvarcılık, ahşap kalıpçılığı, toprak kazımı, elle ağır kaldırma) işleri yapan ve ön kol
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kaslarının aşırı yüklenmesini gerektiren işler ile , uzun zaman yürüyen veya ayakta duranlarda
görülür.
Bu kişilerde, kasların kemiklere yapıştıkları yerlerdeki periost'un aşırı yüklenmesi ve yineleyen
periost yırtılmaları sonucu lokalize ve şiddetli ağrı, hareket zorluğu, epikondilit hastalığı oluşur.
Vertebra prosessuslarının yırtılması, ağır yük taşıyanlarda rastlanır. Bu kişilerde, boyun alt ve
göğüs üst bölgelerindeki vertebralar proseslerinde yırtılmalar, ağrı ve hareket zorluğu görülür.
Sinir felçleri, betonarme demircilerinde (El bileğinin sürekli, aşırı ekstansiyonu ile yapılan işler,
ağır yüklerin omuzda taşınması, uzun süre çömelerek çalışma, yere dayanarak diz çökmüş
durumda çalışmalarda) görülür.
Bu kişilerde, nervus ulnaris ve nervus medianus sinirlerin seyrettiği yerlerde yorgunluk,
parestezi, uyuşma, karıncalanma, motorik felç ve trofik bozukluk belirtileri görülür,
Görüldüğü üzere özetle, şantiyelerde çalışanların işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarının
bir çoğu kümülatif rahatsızlıklardır ve uzun bir zaman boyunca yüksek ya da düşük
yoğunluktaki yüklere tekrar tekrar maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Ancak,
kas ve iskelet sistemi hastalıkları akut travmalarda da oluşabilir, bir kaza sonucunda oluşan
kırıklar gibi. Bu hastalıklar genellikle sırt, boyun, omuzlar ve üst ekstemiteleri etkilemekle
birlikte alt ekstemiteleri de etkileyebilir. Örneğin, genellikle sabit çalışma gerekliliğinin çok fazla
olduğu mesleklerde, (kalıpçı, demirci, betoncu, duvarcı, mekanik tesisatçı vb mesleklerde)
baskın olarak omuz-boyun bölgesinde hissedilen ağrı (miyalji) ve fonksiyon bozuklukları
görülmektedir. Uzun süre tekrarlı ve sabit hareketlerle çalışmayı gerektiren yine aynı meslek
grubunda, tendonların enflamasyonu (tendinit ve tenosinovit), özellikle önkol el bileği, dirsek
ve omuzlarda görülmektedir.
Özellikle el ile taşıma ya da ağır fiziksel iş yapan kişilerde boyunda ya da sırtın alt bölgesinde
omuriliğinde meydana gelen dejeneratif bozukluklar görülmektedir. Ancak, bu bozukluklar
kalça ya da diz eklemlerinde de görülebilmektedir. Bu hastalıklar kronik özellik taşımaktadır ve
semptomlar genellikle işe bağlı risk faktörülerine uzun bir süre boyunca maruz kaldıktan sonra
ortaya çıkmaktadır.
Avrupa Birliği Üye Devletleri’nde işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde
standart bir kriter kullanıldığını gösteren çok fazla sayıda kanıt yoktur ve farklı ülkelerde bu
hastalıkları ifade etmek için çeşitli terimler kullanılmaktadır. Örneğin, hastalığın üst
ekstemitelerin etkilemesi durumunda hastalığı tanımlamak için kullanılan terimlerden bazıları;
Tekrarlı Zorlanmalardan Kaynaklanan Sakatlıklar (RSI),80 Üst Uzuvlarda Görülen İşe İlgili

80

RSI, Repetitive strain injury,
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Hastalıklar, Kas-İskelet Bozuklukları (Trouble Musculo-Squelettiques)ve Kümülatif Travma
Bozuklukları’dır (CTD)81
Sonuç itibariyle, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının gelişiminde mülti-faktöryel (fiziksel ve
biyomekanik faktörler, organizasyonel ve psikososyal faktörleri bireysel ve kişisel faktörler
gibi.) etkenler rol oynamaktadır. Bunlar hastalığın gelişiminde tek basına rol oynayacağı gibi
çeşitli kombinasyonlar halinde de etki edebilirler.
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının oluşumunda rol oynama potansiyeli olan faktörler yapılan
araştırmalarda, Avrupa ülkelerinin tamamında bu tür hastalıkların sayısında düzenli bir şekilde
artış olduğu, bunun hem fiziksel hem de psikososyal ve bireysel etkisinin bulunduğu
bildirilmektedir.
İnşaatlarda yapılan iş nedeniyle kas ve iskelet sisteminde hastalıkların oluşmasına neden olan
fiziksel faktörler şunlardır;

•

Kuvvet uygulamak (örn. kaldırmak, taşımak, çekmek, itmek, iş gereçlerini ve iş
makinelerini kullanmak)

•

Hareketlerin tekrarlanması (Tekrarlı hareketleri çoğunlukta olan demir, kalıp ve
duvar işleri gibi)

•

Uzun süre biçimsiz ve statik duruşlar (örn. ellerin omuz hizasından yüksekte
tutulduğu duruş biçimleri ya da uzun süreli ayakta durmak veya oturmak)

•

5 dakikadan uzun süre çömelerek çalışma (kat döşeme üzerinde demir
bağlama işleri, fayans döşeme işleri, halı döşeme işleri gibi)

•

Titreşime maruz kalma (delici ve kırıcı el aleti ile çalışma gibi)

•

Soğuk ya da aşırı sıcak havada çalışmak

•

Omuz seviyesi üzerine ağırlık kaldırmak

•

Kolun, omuz seviyesinin üzerinde çalışmak

Fiziksel faktörlerden başka organizasyonla ilgili ve psikososyal faktörler de bulunur. Bunlar
sırasıyla şunlardır:
•

İş yükünün çok fazla olması, gerçekleştirilen görevler üzerinde bir kontrol
mekanizmasının bulunmaması, ve otonomi düzeyinin düşük olması

•

İş memnuniyetinin düşük olması

•

Yüksek hızda, tekrarlı, monoton çalışma

81

Peter Buckle ve Geoff David;
https://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_kasiskelethastalikonlenmesi.pdf
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•

İş

Güvenliği

Uzmanlarından,

İşyeri

Hekimlerinden,

saha

mühendislerinden,

formenlerden ve ekip başılarından yeterince destek alınamamasıdır.
Bunların dışında bir de bireysel faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ise:
•

Çalışanın eğitim seviyesinin düşüklüğü

•

Çalışanın geçmişe yönelik sağlık öyküsü (kronik hastalık)

•

Çalışanın fiziksel kapasitesi

•

Çalışanın ileri yaşı

•

Kişini vücut kitle endeksinin yüksekliği (Obezite/Şişmanlık)

•

Sigara tiryakiliğidir.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarıyla mücadele edebilmek için entegre bir yönetim yaklaşımı
gereklidir. Bu yaklaşım sadece yeni hastalıkların önlenmesini değil aynı zamanda hali hazırda
kas ve iskelet sistemi hastalıklarından şikayeti olan çalışanların işyerinde tutulması,
rehabilitasyonu ve yeniden iş hayatına kazandırılmalarını da içermelidir. Bu bakımdan, önleyici
önlemler, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının gelişiminde rol oynayabilecek tüm faktörleri göz
önünde bulundurmalı ve vücut üzerindeki toplam yükü değerlendirmelidir. Normalde, kas ve
iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan tek bir faktör yoktur. Örneğin, elle yük kaldırma çok
nadiren tek başına sırt ağrısına yol açmaktadır. Sırt bozukluklarının ortaya çıkmasında rol
oynayan çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu nedenle, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla
ilgili risklerin tümünü göz önünde bulundurmak ve bunlara müdahale etmek için kapsamlı bir
yaklaşım benimsemek çok önemlidir.
Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları erken tanı konup uygun tedavi edilmedikleri takdirde
yerleşerek sakatlıklara neden olabilirler. Bu durumda tedavileri çok zor ve pahalıdır. Oysa,
hastalıklardan korunmak büyük ölçüde mümkün olup bu hastalıkların en önemli özelliklerinden
biri engellenebilir olmalarıdır. Kas ve iskelet sistemi hastalığı olan çalışanların dönmesine ve
çalışma hayatında kalmasına verilen sosyal ve kurumsal desteğin rolü büyüktür. Şantiyelerde
risk altında bulunan çalışanların ve diğer paydaşların aktif desteğini ve katılımını sağlamak
önemlidir.
İşe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarının maliyeti var mıdır
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, işverene önemli maliyet getirmekle birlikte çalışanın işsiz
kalmasına dolayısıyla gelir kaybına ve acı çekmesine neden olmaktadır.
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ABD’nde 1999 yılında Ulusal Bilim Akademisi (National Academy of Sciences) işe bağlı kas
ve iskelet sistemi hasatlıkları için yapılan toplam harcamanın, 1 trilyon ABD Doları aştığını
bildirmektedir.82
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının maliyetinin yüksek olmasının nedeni, iş gücü kaybına yol
açması, kişinin yaşam kalitesini bozması ve prevalanslarının yüksek olmasıdır. Bu nedenle,
kas ve iskelet sistemi hastalıklarının hastalıkları tüm dünyada morbiditenin önde gelen
nedenleri arasında yer almakta ve kişiye, topluma önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle
kişinin yaşama kalitesini etkilemekte, sakatlıklara yol açmakta ve sağlık sistemine inanılmaz
ölçüde yük getirmektedir. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bağlı olarak ABD’de 1995 yılında
toplam 3.008.000 hastane yatışı gerçekleşmiştir. Maliyeti ise toplam 215 milyar ABD $’dır. Kas
ve iskelet sistemi hastalıklarının maliyeti üç grupta incelenmektedir. Bunlar: Direk, dolaylı ve
görülmeyen maliyetlerdir. Direk maliyetler; hekim muayenesi, tanı testleri, ilaç kullanımı,
hastane yatışı gibi tıbbi bakım maliyetlerini içermektedir. Yukarıda belirtilen 215 milyar $’lık
maliyetin %37’sini de direk maliyetler oluşturmaktadır. Yapılmış çalışmalarda farklı kas ve
iskelet sistemi hastalıklarının direk maliyetlerinin milyar dolara ulaşabildiği bildirilmiştir.
Dolaylı maliyetler ise, iş gücü kayıplarını ve aktivitelerdeki azalmayı göstermektedir. Farklı
çalışmalarda toplam maliyetin %52’si ve %64’ü olarak yayınlanmıştır. Çalışma yaşı, yani aktif
yaş döneminde olan bir kişi için kas ve iskelet hastalıklarına bağlı iş kaybının maliyet boyutu
çok daha geniştir.
Çalışan grup açısından kas iskelet sistemi hastalıkları topluma göre daha da üst sıralarda
görülmektedir. Çalışma hayatında işe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıkları, daha önce de
belirtildiği gibi tendon, kas, sinir ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel
hareketler ile oluşmaktadır. Kötü postürde çalışma, stres, tekrarlayıcı ve şiddetli aktiviteler,
mola vermeden uzun süreli çalışma ve kötü ergonomi nedeniyle olmaktadır. İşle ilgili Kas ve
iskelet sistemi hastalıklarında risk faktörleri; postür ve hareketler, yineleme ve iş temposu,
hareketlerin şiddeti, vibrasyon ve sıcaklık olarak sıralanmaktadır. Toplumda olduğu gibi
çalışma hayatında da bu rahatsızlıklar yaşam kalitesini, ayrıca çalışanların iş verimini (işten
kalma ve güç kayıpları) negatif yönde etkilemektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm iş günü kayıplarının % 25’inin bel ağrısına bağlı oluştuğu;
yılda 20 milyon iş günü kaybına ve hasta başına dokuz gün işe gidememe nedeni olduğu
belirtilmiştir. Bel ağrısı nedeniyle yapılan doğrudan sağlık harcamalarının % 17’si fizik tedavi
uygulamaları, % 17’si hastane masrafları, % 13’ü ilaç tedavileri ve % 13’ü birinci basamak
hizmetlerine harcanmaktadır.

82

.(Melhorn, J.M., Gardner, P. (2004) “How We Prevent Prevention of Musculoskeletal Disordes in the Workplace”-,Clin Orthop,
No. 419:285-296.)
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İsviçre’de bel ağrısının toplam maliyetinin 7,4 milyon Avro olduğu; bunu oluşturan 3,4 milyon
Avro’nun (İsviçre’nin toplam sağlık harcamalarının yüzde 6,7’si) doğrudan maliyet, 4 milyon
Avro’nun ise dolaylı maliyet olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kronik bel ağrısının, kalıcı sakatlık ve
iş gücü kaybının sık nedenlerinden olduğu ve sakatlığa bağlı işçi tazminatlarının 1990-2005
yılları arasında % 215 oranında arttığı belirtilmiştir.
Bel ağrılı hastaların büyük çoğunluğunda kesin etiyolojiyi tam olarak belirlemek, ağrının
kaynağını ortaya çıkarmak mümkün olmadığından, tanıda, kaynağın mekanik olup olmadığına,
tedavide

ise

ağrı

ve

fonksiyonel

yetersizliğin

iyileştirilmesine

yönelik

yaklaşım

hedeflenmektedir.

İşe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıklarında yasal hususlar nelerdir
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları konusunda uluslararası mevzuat oldukça geniş ve
kapsamlıdır. Bunların başında ILO Sözleşmeleri ve AB Direktifleri gelmektedir, Bunların
yanısıra ayrıca uluslararası standartlar da önem taşımaktadır.
İşverenlerin, Avrupa Direktiflerine dayalı olarak, Üye Devlet'te çalışanlara zarar vermemek için
yerine getirmekle yükümlü olduğu yasal yükümlülükleri vardır. En önemli sözleşme ve
direktifleri de şunlardır:
ILO Sözleşmeleri, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yönelik olarak özel bir düzenleme
olmamakla birlikte çeşitli ILO sözleşmelerinde bu konuları içeren çeşitli sözleşmeler
bulunmaktadır ve üye ülkeler bu sözleşmeleri onaylamak ve uygulamakla yükümlüdür. Bu
sözleşmeler şunlardır:
•

127 sayılı ILO sözleşmesi - Azami Ağırlıkla ilgili sözleşme, hafif olmayan yükleri bedenen
taşıma işine ayrılan bir işçinin bu işe verilmeden önce, sağlığını korumak ve kazaları
önlemek amacı ile yararlanılacak çalışma metodları hakkında yeterli bir eğitim görmesi
için gerekli önlemleri almayı amaçlar.

•

148 sayılı ILO sözleşmesi - Çalışma Ortamı (Hava kirliliği, Gürültü ve Titreşim)
Sözleşmesi, işyerlerinde gürültünün, işitme duyusunun azalmasına veya sağlığın
bozulmasına veya başka tehlikelerin meydana gelmesine neden olan ortamın
giderilmesini amaçlar.

•

155 sayılı ILO sözleşmesi - İş Sağlığı, Güvenliği ve Çalışma Ortamı ilgili sözleşme, işle
bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma
ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemeyi
amaçlamaktadır.
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161 sayılı ILO sözleşmesi - İş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin sözleşme, bütün çalışanlar için,

•

iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstlenir. Sağlanan hizmet, işletmelerin
kendine has risklerini karşılamaya yeterli ve uygun olmalıdır.
167 sayılı ILO sözleşmesi - İnşaatta İş sağlığı ve güvenliği hakkında sözleşme, çalışanlar

•

olumsuz koşullara maruz kalma dâhil, kaza riskine veya sağlığa zarar verecek risklere
karşı yeterli koruma başka yollarla sağlanamadığı durumlarda, işin ve risklerin yapısı göz
önüne alınarak uygun kişisel koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler, işverenler
tarafından, ulusal mevzuatta öngörüldüğü şekilde, ücretsiz olarak sağlanmakta ve bakımı
yapılmaktadır.

Direktifler ise şunlardır;
•

89/391 / EEC - "çerçeve" direktifi - işyerleri için temel şartları belirler.

•

90/269 / EEC - "el ile işleme" direktifi

•

Geçici ve hareketli inşaat şantiyeleri için asgari sağlık ve güvenlik şartları hakkında
92/57/EEC.

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları konusunda ulusal mevzuatımız ise;
155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 155 sayılı Sözleşme ve İş
Sağlığı Hizmetleri ile ilgili 161 sayılı Sözleşme, 2004 yılında TBMM tarafından onaylanarak
Resmi Gazete’de yayımlanmış ve böylece ulusal düzeyde Yasa niteliği kazanmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği
mevzuatını temel alan ve konuyla ilgili tüm tarafların görüşlerini yansıtan ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerden
11’inde ergonomi ilkelerine ilişkin düzenlemeler mevcuttur.
Bu doğrultuda, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için kas iskelet sistemi
hastalıklarında mesleki risklerin önlenmesi, korunma ve ergonomi eğitimi konusunda işverene
yükümlülükler getirilmektedir.

Çalışma

ortamında

risk

değerlendirmesinin

yapılarak

ergonomik risk faktörlerinin ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi
gerekmektedir.
Söz konusu yönetmelikler arasında ergonomi konusunda özel olarak hazırlanmış bir
düzenleme olmamasına rağmen aşağıda isimleri belirtilen yönetmeliklerde ergonomi ilkelerine
ilişkin düzenlemelerin mevcut olduğu görülmektedir:
•

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

•

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

•

Titreşim Yönetmeliği
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•

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

•

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

•

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

•

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

•

İş Ekipmanların Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

•

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

•

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

İşle ilgili kas ve iskelet sistemi bozukluklarını önlemek için;

a. Projenin ön kurulum aşamasında elle taşıma yöntemlerinin gözden
geçirilmesi
Mimarlar ve satınalmacılar, projelerin tasarım aşamalarında elle taşıma yöntemlerini gözden
geçirilirse uygulanabilecek olası gelişmelerin farkına varır. Böylece, yükleniciler ve tedarikçileri,
uygulama standartlarının iyi ve tam olarak uygulanmasını teşvik edebilir.
Kas-iskelet sistemi hastalıkları riskinin ön kurma aşamasında tasarlanamaması durumunda,
işverenler tehlikeleri tanımlamak, riskleri değerlendirmek ve sağlık veya yaralanmaları
önlemek için harekete geçmek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.

b. Elle taşımalardan kaçınma
Yapılması gereken ilk husus, işverenlerin çalışanlarının ele taşıma faaliyetlerini ortadan
kaldırılabilmesidir. İnşaatlarda işverenlerin yükleri mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını
sağlamak için mekanizasyona geçilmesiyle ilgili birçok görevleri bulunmaktadır. Bunların
başında, işverenlerin işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş
organizasyonu yapılması ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak
taşınmasının sağlaması için gerekli önlemleri alması gelmektedir.
Vinçlerde, özellikle yükleri vakumla kaldırma cihazları, konveyör sistemleri ve diğer
mekanizasyon yöntemleri manuel olarak gerçekleştirilen göreve her zaman tercih edilmesi
gerekir. İş sağlığı ve güvenliği için sadece yararlar değil aynı zamanda üretimin verimliliğini
artırma getirisi de vardır. Vakumlu kaldırma araçları, döşeme işlemlerinde daha etkilidir.
Yerinde bir vincin kullanılması, malzemelerin indirilip kaldırılması gibi işlerin her zaman
kullanıma hazır olmasını sağlar. Bununla birlikte, vinçlerin yükü kaldırma için uygun ve güvenli
olması yani periyodik kontrolünün yapılmış olması yanında vinçlerin yerleştirilmesi de bu görevi
verimli bir şekilde yerine getirmeleri için önemlidir.
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c. Risk değerlendirmesinin yapılması
En önemlisi, işyerinde tehlikelerin ve risklerin uygun ve yeterli bir şekilde değerlendirilmesinin
iyileştirmelerin uygulanmasına zemin hazırlaması için risk değerlendirilmesinin yapılması
zorunludur. İşverenler, işyerlerinde güvenliğe ve sağlığa ilişkin riskleri değerlendirme ve
bundan zarar görebilecek çalışanları ve diğerleri için güvenlik ve sağlık standartlarını
geliştirmekle yükümlüdürler. Diğer bir anlatımla, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan

risklerin

analiz

edilerek

derecelendirilmesi

ve

kontrol

önlemlerinin

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları işverenler yapmak zorundadır. Bu
işlemlere “Risk değerlendirmesi” denilmektedir.
Daha da önemlisi, işyerinde tehlikelerin ve risklerin uygun ve yeterli bir şekilde
değerlendirilmesi, iyileştirmelerin uygulanmasına zemin hazırlaması için yapılması gereklidir.
İşverenler, işyerlerinde çalışanların güvenliğine ve sağlığına ilişkin riskleri değerlendirmek ve
bundan zarar görebilecek çalışanları ve diğerleri için güvenlik ve sağlık standartlarını
geliştirmekle yükümlüdürler. Bunlar da yapılması gerekli bir risk değerlendirmesidir.
Bir risk değerlendirmesi, mevcut tehlikelerin tanımlanmasını ve ardından ilgili risklerin
boyutunun değerlendirilmesini içerir. İyi bir risk değerlendirmesinde amaç, kazaları ve
hastalıkları önleyerek çalışanın yaşamını yok edebilecek işyeri değişikliklerine temel
oluşturacak ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak önlemleri sunmak, dolayısıyla iş günün
kayıplarını, tazminat taleplerini ve daha yüksek sigorta primlerinin ödenmesi önlemektir.
Değerlendirmeyi yapan kişi, uygun eğitim ve tecrübeye sahip olmalıdır. Ki bu kişi İşgüvenliği
Uzmanı ve İşyeri Hekimi’dir. Risk değerlendirmesinin karmaşıklığı, alanın büyüklüğüne ve
türüne bağlı olacaktır. İşverenler, tüm çalışanların işyerinde korunmasını sağlamak için
gereken özeni göstermekle ve işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Bir risk değerlendirmesi yapmak için birkaç model bulunmaktadır. Bunlar;
1. Tehlikeleri Belirleme
Yapılan iş düşünülmeli ve işle ilgili kas ve iskelet bozukluklarına neden olabilecekleri veya
arttırabilecekler belirlenmelidir. Örneğin:
• Ağır malzeme kullanılması,
• Düzensiz, kaygan, kötü aydınlatılmış sahalarda çalışmak zorunda kalınması,
• Omuz yüksekliğinin üstünde sürekli iş yapmak zorunda kalınması,
Çalışanlar ve temsilcileri ile konuşulmalı, onları risk değerlendirme sürecine dahil edilmeli ve
riski azaltmak için ne yapılacağı söylenilmelidir.
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2. Tehlikelerin Sonuçları (Kimin zarar görüp görmeyeceğini belirleme)
Her potansiyel tehlike altında olan kişilerin yaralanabileceği düşünülmelidir. Bu sadece
çalışanları değil aynı zamanda şantiyedeki yüklenici çalışanlarını, serbest çalışanları ve
şantiye çevresinde yaşayan 3. Kişileri de (halkı da) kapsar. Tanımlanan tehlikelerin nasıl zarar
vereceği de düşünülmelidir.
3. Riskleri değerlendirme ve neler yapılacağına karar verme
Herhangi bir zararın olma olasılığını ve bu zararın ne kadar şiddetli olacağını hesaplama
anlamına gelen her tehlike için riski değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre:
• Tehlike tamamen kaldırılabilir mi?
• Risk kontrol edilebilir mi?
• Tüm iş gücünü korumak için koruyucu önlemler alınabilir mi?
• Çalışanları, toplu koruyucu önlemlerle yeterince kontrol edilemeyen bir riski korumak için
kişisel koruyucu ekipman gereklidir mi?
Örneğin:
• İnşaat malzemeleri daha küçük ambalajlarla tedarik edilebilir mi?
• Malzemeleri elle taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmak veya azaltmak için iş ekipmanları
yardımcı olarak kullanılabilir mi?
• Şantiyede, çalışanların sağlığının bozulmasına ve yaralanmalarına yol açan küçük
kazaların riskini azaltmak için daha iyi muhafaza edilebiliyor, temiz tutuluyor ve
aydınlatılabiliyor mu?
• Bazı görevlerde çalışanların ellerinin korunması gerekli mi?
gibi soruların yanıtları bulunmalı ve riskler değerlendirilmelidir.
4. Belirlenen riskler karşı önlemler alma
Risk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, öncelik sırasına göre gerekli önleyici önlemleri
listelenmeli, ardından çalışanlar ve onların temsilcileri bilgilendirilmelidir. Eylemler önleyici
önlemlere (kazayı veya hastalığı ilk etapta durdurmak için) odaklanmalıdır. Ancak bir kaza,
sağlık sorunu veya acil durumlarda hasarın en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler
de dikkate alınmalıdır
Koruyucu önlemlerin bir parçası olarak tüm çalışanların uygun bilgi, eğitim ve eğitim almalarını
sağlamak önemlidir. En sık zarar gören ekiplerin, tespit edilen tehlikeleri ve riskleri hakkında
belge düzenlenmelidir.
Bundan sonra çalışanların sağlığının ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve spesifik tehlikelerin ve
risklerin ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik önlemlerin alınması gerekir.
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Önleyici eylemler düşünürken aşağıda sıralanan önlemler alınır;
• Şantiyede ışıklandırmayı iyileştirmek veya kayma olasılığını azaltmak gibi yaralanma
riskini azaltmak için mevcut koşullar iyileştirilir.
• Elle taşımalar sırasında yaralanmaların olmaması için trafik güzergahları, yüklerin fiili
işyeri ortamına manuel olarak taşınmasını önlemek üzere malzemelerin güvenli bir yere
taşınabilmesi önceden tasarlanır.
• Kullanılan iş ekipmanı ve teçhizatı ergonomik olarak tasarlanıp tasarlanmadığı önceden
düşünüp herhangi bir görev için gereken gücü azaltmaya yönelik güç aletleri kullanılabilir
mi? önceden düşünülür.
• Çalışanların, ergonomik faktörler hakkındaki bilinçlerini arttırmak ve güvensiz çalışmayı
tanımak ve bunlardan kaçınmak için eğitilir.
• Çalışanlar, tehlikeleri önlemeye ve bunun ihmal edilmesi durumunda ne olacağına dikkat
etmenin niçin önemli olduğu işe girişlerde veya işbaşı öncesi yapılan eğitimlerle ikna
edilir.
• Yapılan iş fiziki güç, tekrarlama, zorlu bozuk duruş ve/veya titreşimi gerektiriyorsa
çalışanlara mekanik aletler ve cihazlar kullandırılır.
• İşin yönetiminde, yapılan iş daha iyi planlanır ya da güvenli iş sistemlerinin seçilir. Amaç,
örgütsel seviyede pratik çözümler ve uygun çalışma sistemi geliştirmektir. Yorgunluğu
azaltmak, mola vermek ve iş rotasyonunu sağlamak. Kurumsal düzeyde, mesleki risk
faktörlerini tanımlamak ve kontrol altına almak ve güvenlik ve gözetim önlemlerini
geliştirmek için şantiyede iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilir.
5. Bulguları gözden geçirme
Ekipman ve kimyasallarla birlikte çalışma yolları değişir. Bu nedenle, önemli bir değişiklik
meydana geldiğinde, kontrol edilmesi gereken yeni tehlikeler kontrol edilir. Bu itibarla, her türlü
yaralanmanın nedenleri araştırılmalıdır. Düşme, çökme kazı veya taşıt trafik kazalarından
kaynaklanan ölümleri önlemenin başlıca öncelikleri olmakla birlikte, diğer kaza türleri aynı
zamanda kişilerin, işverenlerin ve toplumun zarar görmesinin önemli bir nedenidir. Bu olaylar,
çalışanlar için riskleri daha da azaltmak için değerli bilgiler sağlar.
İnşaattan kaynaklanan kas ve iskelet sistemine ilişkin tehlikeler ve önlemleri nelerdir
Ciddi bir iş kazası, inşaat çalışmalarında ölüm veya kalıcı sakatlıklara neden olabilir.
Günümüzde, birçok yaralanmalar tıbbi olarak tedavi edilebilmektedir. Bir burkulma ya da
zorlanma gibi daha az ciddi bir kaza, gelecekte işe bağlı kas-iskelet bozuklukları riskini önemli
ölçüde artırabilir.
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Vücut yaralanmaları, kişiyi gelecekte kas ve iskelet sistemini sorunlu hale getirir. Örneğin,
şantiyede meydana gelen bir düşmeden dolayı sırt, boyun, omuzlar, üst kol ya da bilekteki ağrı
en iyi tahminle, sayılan vücut bölgelerinde ağrı yapar. Bu kişinin ağrının ilk ortaya çıkışında
şantiye revirine çıkması; kazaların önlenmesine, ileri bozuklukların önlenmesine yardımcı olur.
Kaymalar ve yüksekten düşmeler, yaralanmaların başlıca nedenidir. Hatta kayma veya düşme
ile sonuçlanan bir "ramak kala olay" durumu, dokularda mikroskopik kopmalara neden olabilir.
Kaygan veya dengesiz yüzeyler ve yürüyüş yolları, merdivenler ve yürüme engelleyen
herhangi bir şey denge kaybına neden olabilir. Düzenli ve güvenli yürüyüş yolları ve genel
şantiye organizasyonu kayma ve düşüşleri önlemeye yardımcı olur.
Kayma ve tökezlenme risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygulanabilecek basit
ancak etkili önlemler vardır. Düzenli ve güvenli bir şantiye, iyi yönetilen bir işyerinin
göstergesidir.
Elle malzemelerin taşınması
Ağır yüklerin elle taşınması, yük aniden çalışana çarparsa veya kayma veya düşmeye neden
olursa yaralanmalara neden olabilir. Daha küçük yüklerin sürekli (dinlenmeden) uzun süre
kullanılması, yorgunluğa neden olabilir. Yorgun bir kişi için yükler kazaya neden olabildiği gibi
kas ve iskelet bozukluklarına neden olabilir. Çalışanların sürekli olarak saatlerce
çalışmasından sonra çok ağır, hatalı hareketlere neden olur ve yaralanma ve rahatsızlık riski
artar.
90/269/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi, tüm Üye Devletlerde kanunlara aktarılmıştır ve
yüklerin elle (manuel olarak) taşınması için minimum sağlık ve güvenlik şartları bulunmaktadır.
Direktif, işverenlerin uygun araçları kullanmalarını önermektedir. Ülkemizde, bu direktife uygun
“Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği”83 bulunmaktadır. Bu yönetmeliğe göre; işveren; işyerinde
yüklerin elle taşınmasına84 gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün
uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür. Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda,
çalışanın sırtının ve belinin incinmemesi Yönetmeliğin EK-1`nde yer alan hususları dikkate
alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar
ve gerekli düzenlemeleri yapar.
Böylece, elle taşıma işinde yapılan bu düzenlemeler ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
sağlanır dolayısıyla çalışanın ağırlık taşıma veya kaldırmadan dolayı olumsuz etkilenmesi
azalır. İşe bağlı kas ve iskelet sistemi hastalıkların ve yaralanmaların önüne geçilir ve çalışanın
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Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, RG: 24.07.2013 Tarih ve 28717 sayılı
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Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket
ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya
sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.
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yaşam kalitesi yükselir. Öte yandan, işgücü kayıpları önlendiği gibi çalışanların sağlık
giderlerinin azalması sağlanır ve çalışanın verimliliği artar.

Yükün özellikleri
Bazı yükler; kaldırma, taşıma, itme ve çekme sırasında belin ve sırtın yaralanma (incinme)
riskini artırır. Aşağıda sıralanan yükler kişinin belinin ve sırtının incinmesine neden olur.85
Çok ağır yükler, mevzuatımızda güvenli bir ağırlık limiti bulunmasa da bir kişi 25-30 kg ağırlında
bir yükle özellikle bir saat süre çalışırsa, bu yük çoğu kişi için ağır gelir. İterek veya çekerek
yükü taşımak, kaldırmaya kıyasla vücuda daha az yük geldiğini asla unutulmamalıdır. Genel
olarak, taşınacak yükün herhangi bir boyutu 75 cm’den fazla ise, taşıma esnasında yaralanma
riski yüksektir ve yük bir kişinin kavrayabilmesi için çok büyüktür.
Çok hacimli yükleri, kaldırma ve taşıma için bir temel kural yükü mümkün olduğunca gövde
ortasına yakın tutmaktır. Vücuda yakın hacimli bir yükü kavramak ve tutmak için işçi, kollarını
açmalıdır. Kol kasları, yakınlarda tutulan yüklere etkili bir şekilde ulaştığında kuvvet üretemez.
Böylece, büyük hacimli bir yük tutmak için ulaşırken kaslar daha hızlı yorulur.
Kaba ve kavranamayan yükler, nesnenin kaymasına ve yükün aniden düşmesine veya
devrilmesine neden olabilir. Bu tür yükler, ebatları 75 cm’yi aşan, keskin kenarları bulunan,
gevşek içerikli, taşınma esnasında eldiven kullanımını gerektiren ve yeterli boşluğa sahip belirli
tutma yerleri bulunmayan yüklerdir. Yükün şekli, tutma biçimini etkileyecek bir unsurdur.
Örneğin, bel hizasında taşınan yükün alt ön köşeleri elin ulaşabileceği noktada değilse yükü
iyi bir şekilde kavramak zorlaşır. Ya da el ile vücudun önünde taşınan hacimli bir yük görüş
alanını kısıtlayacağından kayma, sendeleme ve düşme gibi riskler ortaya çıkacaktır. Eldivenler
genellikle çıplak elle tutmayı daha zor hale getirir.
Dengesiz veya içindekilerin yeri değişen yükler, dengesiz, akışkan (sıvı) ve kayması olası
malzeme ise elle taşıma sırasında uygulanacak kuvvetin tahmin edilmesi zorlaşır ve bu
belirsizlik, taşıyan kişinin ummadığı anda aniden ek zorlanmalara maruz kalmasına neden olur.
Sıvı gibi dengesiz veya hareketli bir içerik bulunan yük, kasların eşit olmayan yüklenmesine
neden olur ve yükün ani hareket etmesi, çalışanın dengesini kaybetmesine ve düşmesine
neden olabilir. Bu durum, genelde yükün özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmadığında ya da
yükün üzerinde özelliği ile ilgili olarak herhangi bir uyarıcı işaret bulunmadığı durumlarda
ortaya çıkar.
Yük, vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir
konumda ise: Örneğin 20 kg ağırlığındaki bir parçanın taşınarak makineye sabitlenmesi,
çalışanın makineye normal seviyesinden fazla uzanması ve o pozisyonda işlem yapması gibi

85

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, EK.1 mad: 1

211

durumlarda, yük gövde hizasından uzaklaşmakta ve bel ve sırt bölgesindeki baskı artmaktadır.
Yük taşınma esnasında vücuttan ne kadar uzak olursa bel ve sırta binen baskı da o derece
fazla olacaktır. Yapılan araştırmalara göre, kol boyu uzaklıkta taşınan bir yükün yaptığı baskı,
vücut hizasında taşınan bir yükün yaptığı baskıdan 5 kat daha fazladır. Bu nedenle, uzanan
kollarla kaldırırken daha fazla kas gücü gereklidir. Kaldırma sırasında gövde bükülmüş
durumdaysa omurga kolayca incinir.
Keskin kenarları olan yükler, özellikle çarpışma durumunda malzeme veya çalışanlara zarar
verebilir.
Çalışma alanında iş ortamının aşağıdaki özellikleri bel ve sırt yaralanması riskini artırabilir;
İş çok yorucu ise, elle taşıma işine konu yükler çalışanın kaldırma kapasitesinin üstünde
çalışma sistemine göre yükün taşınma işlemi vücudun bükülmesi ile gerçekleştiriliyor ve
faaliyet süresi uzun, dinlenme araları az ise iş çok yorucu olarak tanımlanabilir.
İş çalışanın gövdesinin (belden yukarısı) dönmesi ile yapılıyorsa, çalışanın ayakları sabit bir
pozisyondayken belden yukarısını döndürerek yükü taşıması ve desteklemesi, bel ve sırt
bölgesinin maruz kaldığı yüklenmeyi önemli ölçüde arttırır.
Kısıtlı duruşlar
Gerilmiş kollar veya bükük duruşlarla kaslar duruşu korumak için fazladan iş yapmak zorunda
kalırlar. Kısıtlı bir duruşta kaslar daha uzun, rahat bir kasadan daha az kuvvet üretebilir. Bu,
kasların, iş aktivitesi yüksek kas kuvveti istemediğinde bile, garip duruşlarda daha hızlı
yorulacağı anlamına gelir. Ayrıca, postürlerde omurga ve eklemler üzerindeki mekanik yük,
rahat olanlardan daha yüksektir.
Şantiyelerde demir işleme sahalarında betonarme demircilerinin diz çökme ve çömelme,
dizlere yüksek yük getirir. Diz çökmüş bir duruşta, sert zemin, kaldırım veya zemin ile temastan
ötürü dizin ön kısmı rahatsız edilebilir.
Tekrarlı çalışmalar
Tekrarlanan görevler aynı hareketlerin bir kaç dakikada bir tekrarlanmasını gerektirir. İnşaat
işlerinde, genellikle elle yapılan görevleri içerir. Bu işler;
•

Betonarme zeminlerde veya kaya zeminlerde darbeli matkapla delme işeri,

•

Demir donatılarında telle bağlama işleri,

•

Sondaj çalışmaları,

•

Montaj işlerinde vidalama işleri,

•

Ahşap kalıpçılarının testere ile kesme işleri

•

Fırçalarla boyama işleri
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•

Makaslı sac kesme işleri

•

Ara depolama yerlerinden son montaj alanına taşınacak küçük parçaları (fayans

veya tuğla gibi) yükleme ve boşaltma işleri.
Çalışana zarar verebilecek tekrarlı hareketler değil, özellikle de kavrama için kullanılan büyük
kas kuvvetleri ile birlikte kullanıldığında, ağır nesneleri başparmak ve parmaklar arasında
tutmak, sıkmak, tutma yeri kullanıldığında (ince nesneler için) veya çok genişse (geniş
nesneler için) daha fazla kuvvet harcamayı gerektirir. Bu görevler sırasında bilek düz
tutulamazsa risk artar.
Ergonomik olarak tasarlanmış el aletleri sağlamak bu riski azaltabilir. Elektrikli veya pnömatik
aletler, tekrarlayan kuvvetli hareketleri de azaltabilir. Bununla birlikte, bu gereçler titreşim gibi
yeni problemleri beraberinde getirebilir veya güçlendirilmiş aleti çok ağır veya hatalı
tasarlanmış halde tutmak için daha fazla tutma kuvveti gerekebilir.
Statik (durağan, sabit duruşlu) çalışmalar
Statik kas çalışması, duruşu korumak veya kuvvet düzeyini sabit tutmak için bazı kasların
sürekli olarak daralması anlamına gelir. Statik daralma uzun sürerse, kaslardaki kan dolaşım
rahatsızlanır ve bu bozukluklarla sonuçlanabilir. Yüksek kas yükü ile çalışmalarda, yorgunluk
işçiyi dinlendirmeye zorlar. Daha düşük yüklerle çalışırken yorgunluk seviyesi o kadar belirgin
değildir ve işçi aynı duruşu çok uzun süre harcayabilir.
İnşaat iş makinelerinin kabinindeki operatörler (hafriyat kamyonları, hafriyat iş makineleri vb.),
hareket etmeden duruşunda, yorgunluk belirtisi olmadan çok uzun süre kolayca geçirebilirler.
Bu nedenle, bu görevleri yerine getirirken düzenli olarak durmak ve rahatsızlıktan kaçınmak
için vücudu hareket ettirmek önemlidir.
Araçların ve yüzeylerin yerel olarak sıkıştırılması
Tüm keskin kenarlar veya sert yüzeyler, temas sıkıştırması çok uzun sürerse vücuda zarar
verebilir. Eli çekiç gibi kullanmak elinde yerel yaralanmalara neden olabilir. Belirtiler görev
sırasında görünmeyebilir, ancak kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bu kötü alışkanlık, tehlike
uyarıları olmadan erken devam edilebilir.
Soğuk hava
Kışın inşaat yapım işi ek tehlikeler getirir. Buz tutmuş yürüyüş yolları kaygandır, kişi düşebilir.
Özellikle soğuk havalarda işçinin eldiven giymesi gerekir. Bu taktirde alet ve malzemeleri
tutmak için daha fazla kas güç gereklidir. Soğuk ve nemli ortamlar, kas ve sistemini etkiler
eklemlerde ağrılar oluşur ve bu da daha hızlı yorgunluğa neden olabilir.
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Sonuç
Gelişmiş ülkelerde inşaatta çalışanların kas ve iskelet hastalıkları, işteki verimlilik kaybının ana
nedenidir.86 Bu hastalıklar, işlevsel bozukluklarla ve sürekli işgöremezlikle sonuçlanmasıyla
birlikte, farklı inşaat mesleklerinde çalışanların işle ilgili kas ve iskelet sistemleri risk altındadır.
Bunun nedeni, farklı biyomekanik risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır.87
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları; tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar
yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır. Ana şikâyet üst ekstremitelerde,
boyun, omuz, el bilekleri ve beldeki ağrıdır. Kas iskelet sistemi hastalıklarında, fiziksel ve
psikososyal faktörler etkilidir. Neden olan faktörler ise, kötü postürler ve hareketler, iş sırasında
kaslara binen yük, işin hızı, süresi ve tekrarlama özelliği, harekette aşırı kuvvet sarf etme,
titreşim, ısı, ergonomik yetersizliği olan alet kullanımı ve psiko-sosyal sorunlardır.
Kas iskelet sistemi hastalıkları genel olarak üst ekstremite hastalıkları (boyun, omuz, dirsek, el
ve el bileği) ve bel-sırt hastalıkları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
İnşaatlarda çalışanların önemli bir kısmı esas olarak sırt, diz ve omuz/üst kol şikayetleri olan
kas ve iskelet sistemi hastalıkları oluşmaktadır. Örneğin, kalıpçıların, demircilerin ve
duvarcıların çoğunluğunu şikayetlerinin iş ile ilgili olduğuna inanılmaktadır.
Şantiye sağlık birimi (revir) kas ve iskelet sistemi şikayetleri ile revire gelenlerin mesleki
görevleri, şantiyedeki görev süresi, yaşı, medeni durumu, daha önce yaptığı işi, yakınması,
bulguları ve yapılan birinci basamak tedavi sonuçları kayda geçirilmelidir. Bu kayıtlara göre,
çalışan sağlık kayıtlarından kas ve iskelet sistemi şikayetlerinin altı aylık prevalansı ve bu
şikayetlerin bir yıl boyunca ne sıklıkta tekrar edip etmediğine ilişkin rapor hazırlanmalıdır. Bu
rapor işyeri sağlık ve güvenlik kurulunda tartışılmalı, çıkan sonuca göre bu makalede önerilen
önlemler alınmadır.
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Meerding WJ, Ijzelenberg W, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity
loss at work among workers with high physical load jobs. J of Clin Epidem. 2005;58:517–523. [PubMed]
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Boschman JS, van der Molen HF, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Occupational demands and health effects for duvarcılar and
construction supervisors: A systematic review. Am J Ind Med. 2011;54:55–77. [PubMed]
Village J, Ostry A. Assessing attitudes, beliefs and readiness for musculoskeletal injury prevention in the construction
industry. Appl Ergon. 2010;41:771–778. [PubMed]
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK
MUAYENESİ 88

İnşaat sektörü iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından ülkemizdeki iş
kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. Bina ve fabrika inşaatı, yapı iskelesi, çelik yapı
montajı, prefabrik yapı montajı, kule, köprü, tünel, metro, açma, baca, direkte çalışma, yüksek
binaların dış cephe temizliği ya da onarım işleri, gemi yapımı, iskele ve liman yapı çalışmaları
vb. işler, yüksekte çalışmayı gerektirmektedir. Yüksekte çalışma, ülkemiz mevzuatına göre,
“seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma olasılığının oluşabileceği her türlü alanda
yapılan çalışmaya”; İngiliz mevzuatına göre ise89 yüksekliği daha geniş anlamda yorumlayarak
“önlem alınmadığı takdirde düştüğünde kişinin yaralanmasına neden olabilecek herhangi bir
yükseklikte çalışmasına” denilmektedir. Günümüzde, yüksek yerlerde çalışan işçilerin
düşmelerini sık sık duymaktayız. Keza, bu gibi yapıların yüksek kısımlarında çeşitli ihmaller
sonucu malzeme düşmesi olaylarının çokluğunun yanı sıra, tünel yapımında tavanından, baraj
ve derin kazı çalışmalarında yamaçlardan malzeme düşmesi olayları da dikkati çekmektedir.
Günümüzde sadece ülkemizde değil teknolojide ileri ülkelerde bile yüksekte çalışmak,
ölümlerin ve büyük yaralanmaların en büyük nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir.
Genelde yapı işlerine bakıldığında yapılan işlerin çoğunluğunun yüksekte çalışmayı
gerektirmektedir. Yüksekte çalışma ise riskleri de beraberinde getirmektedir. Ölümlü iş
kazalarında yüksekten düşmenin rolü azımsanmayacak kadar fazladır. Yapılan bir araştırmaya
göre, inşaat sektöründe meydana gelen düşme sonucu ölümlerin % 91’inin, malzeme
düşmeleri sonucu ölümlerinin ise % 58’inin yüksekte çalışmalar sırasında oluştuğu tespit
edilmiştir. (Bkz: Tablo 1 ve Tablo 2)
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Bu makale, İSGDER İnsan Değerlidir Yıl:1 Sayı:1 22 OCAK-ŞUBAT-MART yayınlanmıştır
2005 tarihli ve 735 sayılı The Work at Height Regulations
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Tablo 1

İnsan Düşmesi Tipindeki Kazalar
KAZA TİPİ

ÖLÜM

YARALANMA

TOPLAM

Döşeme-Platform Kenarından Düşmeler

248

190

438

İskeleden Yapıdaki Boşluklara Düşmeler

99

71

170

Çatılardan Düşmeler

76

71

147

Hemzemin Düşmeler

11

61

72

El Merdivenlerinden Düşmeler

21

40

61

Elektrik ve Telefon Direklerinden Düşmeler

19

38

53

Sabit İnşaat Merdivenlerinden Düşmeler

14

22

36

Yük Asansörlerinden Düşmeler

11

40

51

Zemindeki Boşluklara, Çukurlara Düşmeler

9

6

15

Diğer Tip Düşmeler

47

48

95

694

787

1481

KAZA TİPİ

ÖLÜM

YARALANMA

TOPLAM

Gırgır Vinçten ve. Asansörden malzeme düşmesi

43

33

76

Yüksek Yapı Dış Cephe Çalışmalarında malzeme
düşmesi

32

33

65

10

55

65

20

18

38

0

26

26

17

2

19

8

5

13

7

1

8

9

53

62

146

226

372

TOPLAM

Kaynak: Doç.Dr. U. Müngen http://www.imo.org.tr/

Tablo 2 Malzeme Düşmesi Tipindeki Kazalar

Taşıttan Yükleme- Boşaltmada malzeme düşmesi
Tünel Tavanından malzeme düşmesi
Elle Taşınan Malzemenin Ayağa Düşmesi
Yamaçtan Malzeme Düşmesi
Taş Ocağı Aynasından malzeme düşmesi
Vinçle İletim Sırasında malzeme düşmesi
Diğer tip Malzeme Düşmeleri
TOPLAM
Kaynak: Doç.Dr. U. Müngen http://www.imo.org.tr/

O halde, yüksekte yapılan işlerde çalışacakların düşme riski olasılığı yüksek olduğundan bu
kişiler işe alınırken yapacağı iş riskine uygun işe giriş muayenesi yapılması yukarıda
anlatılmaya çalışılan istatistiki veriler karşısında önem kazanmaktadır. Esasen, çalışanın
sağlığı ve güvenliği yönünden özellikle rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık
muayeneleri 6331 sayılı Kanunu’nun 15/2 maddesi gereği İşyeri Hekimi tarafından
düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, Yüksekte yapılan işlerde işçinin çalışacağı
inşaatın tamamında veya inşaatın bir kısmında var olan tüm riskler dikkate alınıp, bu risklere
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yönelik tıbbi anamnez,90 klinik ve laboratuar muayeneleri yapıldıktan sonra işe giriş muayenesi
yapılmadan işe başlatılmamalıdır. Nitekim, işe giriş muayenesi görevini üstlenen işyeri
hekiminin mesleki statüsü gereği işçinin sağlığını korumaya yönelik danışmanlık şeklinde
kullanması gereken teknik bir görevi de vardır. Bu itibarla, işe giriş muayenesine gönderilen
işçinin çalışacağı yerin yüksekte yapılan işerden olduğu mutlaka İşyeri Hekimi’ne bildirilmesi
ve İşyeri Hekimi’nin de inşaatlarda yüksekte çalışma ile ilgili bilgi ve deneyiminin bulunması
gerekir. Zira, yüksek tansiyon, epilepsi, şeker hastalığı ve bunun gibi kronik hastalığı bulunan
işçilerde denge fonksiyonu bozuk olacağından iyi anamnez yapılmadan işe alındığında
yüksekte çalışmalarda düşme olayı yaşanabilecektir.
O halde, inşaat sektöründe yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesinde nelere önem
verileceği İşyeri Hekimi tarafından çok iyi bilmelidir:
Genel işe giriş muayenesinde;
Yüksekte yapılan işlerden birine (Bina ve fabrika inşaatı, yapı iskelesi, çelik yapı montajı,
prefabrik yapı montajı, kule, köprü, tünel, metro, baca, direkte çalışma, yüksek binaların dış
cephe temizliği ya da onarım işleri, gemi yapımı, iskele ve liman yapı işleri vb.) yeni alınan
kişinin İşyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri
hakkındaki yönetmeliğin ekinde bulunan örneğe uygun sağlık raporu; işçinin kimlik bilgileri
ilgililer tarafından doldurulduktan sonra işçi ile birlikte İşyeri Hekimi’ne gönderilir. İşyeri hekimi,
işçinin öz geçmiş, soy geçmiş ve tıbbi anamnezden sonra fiziki muayeneyi yapar. Bu muayene
yapılırken yapılması gereken o işyerindeki yüksekte çalışma yapacaklara ilişkin risk analizi
sonucu belirlenen risklerle ilgili ek ve tamamlayıcı muayenelerin doğru belirlenmesi ve
yaptırılmasıdır. Ayrıca, işçinin yapacağı işe ilişkin risklere yönelik tüm laboratuar
muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu muayenede kuşkusuz işçinin fizyolojik ve
psikolojik yetenekleri de değerlendirilmelidir. Yine bu muayenede ayrıntılı baş ve vücut denge
işlevinin muayenesi ile birlikte görme (snellen kartı ile) muayenesi de önemlidir. Bu muayenede
işitme görme bozukluğu tespit edildiğinde klinik göz muayenesi istenmelidir.
Öte yandan, işe giriş muayenesinde önce kimler yüksekte yapılacak işlerde hangi hastalıkları
yüzünden çalışamayacaklarını bilmemiz gerekir.
Klasik olarak kronik hastalar ki, özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı (diyabetik 1) ve guatr
hastaları kontrol altındaysa yani kişi ilaçlarını düzenli alıyor ve beslenmesine dikkat ediyorsa
kanımızca yüksekte çalışabilir. Ancak, inşaat sektöründe çalışanların çoğunluğu kırsal
kesimlerden geldiği göz önüne alınırsa bu kişilerin ilaçlarını düzgün alması, beslenmesine
dikkat etmesi düşünülemez. Söylediğimiz varsayımla işe başlatıldığı taktirde riskini de
yüklenmiş oluruz. Zira bu kişilerin mutlaka laboratuvar tetkiklerini daha sık istenmesi gerekir.

90

Anamnez, İşyeri Hekiminin ve diğer sağlık çalışanının işçiye tanı koymak ya da mevcut rahatsızlığının durumunu belirlemek
için sorular sorarak bilgi almasıdır.
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Bu da mümkün müdür, sanmıyoruz. O halde, özellikle kaba inşaatta, çatı işlerinde ve çelik yapı
işlerinde çalıştırılacaklardan kronik hastalıkları olanlar işe almamamız gerekir.
Kalp yetmezliği hastalığı veya düzensiz kalp atımı (kalp ritim bozukluğu) olanlar, kalp
krizi (miyokard infarktüsü) geçirmiş olanlar, böbrek hastalığı olanlar, psikiyatrik
hastalığı, panik bozukluğu (panik atak) olanlar, baş-boyun travması geçirenler,
nörolojik muayenede özellikle denge problemi yaşayanlar, göz hastalığı olanlar,
işitme kaybı, vertigo septomu (baş dönmesi) olanlar, nörolojik hastalıkları sarası
(epilepsisi) olanlar, yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar, alkol, ilaç veya uyuşturucu
alışkanlığı olanların da yüksekte çalıştırılmaması gerekir.
Bedensel engellilerin işe alınıp çalıştırılması yine uygun olmayabilir.

Ortopedik-bedensel sorunları olan işçilerin yüksekte çalıştırılmasına karar verirken en az 3
noktadan yeterli tutunma, test edilmelidir. Bilindiği gibi, insan tutunurken 4 noktadan destek
almaktadır: iki kol ve bacaklar. Ancak, yüksekte hareket etmek bir kolun ya da bacağın
tutunduğu yerden ayrılıp ilerletilmesiyle mümkündür ve bu aşamada işçi 3 noktadan tutunur.
Kol ve bacaklardan herhangi üçünün işçinin vücudunu yeterli düzeyde taşıyabilmesi gereklidir.
Edinsel (sonradan gelişen) ya da doğumsal herhangi bir arazı olan kol ya da bacak, bu açıdan
değerlendirilmelidir. Örneğin, geçirilen kaza sonrasında sol kolunda kas zafiyeti olan işçi bu
kolu ve iki bacağıyla tutunabilecek halde midir? sorusu yüksekte çalışmaya sağlık açısından
uygun olduğu raporlanmadan özenle değerlendirilmelidir. Konu önemli olduğu için bir örnekle
daha açıklamak isteriz: Bilindiği gibi, inşaat sektörü aynı zamanda ufak kazaların da yoğun
karşılaşıldığı bir sektördür. Herhangi bir elinde kesi tipinde yaralanması olan ve bu nedenle eli
sargılı olan işçinin bu elini kullanarak yeterli 3 noktadan tutunmayı sağlayamadığı
değerlendirilirse kesi iyileşene ya da sargı çıkarılana kadar yüksekte çalışması durdurulmalıdır.
(Dr. K. Karadağ)

İşe giriş muayenesinde laboratuvar muayene sonuçlarını gösteren belgeler önceden çalışana
duyurulması sağlanmalıdır. Nedeni, İşyeri Hekimi’nin doğru kanaat getirebilmesi ve özellikle
kişinin daha önce çalıştığı işlerden kaynaklanan maruziyete ilişkin bilgiler “Laboratuvar
Bulguları” kısmında yer alacağından, laboratuar tahlil sonuçlarını İşyeri Hekimi işe giriş
muayenesinde görmesi gerekir. Bu bakımdan, bu belgeler işçi işe başlatılmadan önce temin
edinilmesi sağlanmalıdır. Yüksekte çalışma koşulları, yapılan görevin zorluğuna ve çalışma
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yapılan yerin yüksekliğine göre değişmektedir. İnşaat sektöründe yüksekte çalışılan yerler
6331 sayılı İSG Kanunu’na göre “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işlerden sayılmaktadır. Yine bu
Kanun’un 15. maddesine göre bu işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Yüksekte
çalışacakların işe başlayabilmeleri için, kanunda gerekli görülen şartlara uygun olmaları
zorunludur. Bu nedenle, hastanelerde “yüksekte çalışmaya sağlık açısından uygunluk raporu”
olarak adlandırılan bu sağlık raporları uygun kişilere verilmektedir. Yüksekte çalışacaklardan
özel olarak istenen tetkikler Sağlık Bakanlığı’nın 16.11.2011 tarihli ve 20065 sayılı Temel İş
Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de belirlenmiştir. Bu
yönerge doğrultusunda, yüksekte çalışma raporu gereğince göz ardı edilmesi mümkün
olmayan rahatsızlıklar saptanmıştır. Bu raporda;
•

Kranyokorpografi (CCG) testi, (Denge fonksiyonlarının yeteneğinin ölçüldüğü bir test)

•

Nöropsikolojik Test Bataryası, (Dikkat eksikliği, refleks zamanı, dikkatte süreklilik
düzeyi, risk alma eğilimi gibi psikoteknik yeteneklerin ölçümünde kullanılan test ve
bataryalar)

•

Elektrokardiyografi (EKG), (Kalbin elektriksel aktivitesinin tespiti)

•

Kreatinin,

•

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

•

AKŞ (Açlık Kan Şekeri),

•

Tam İdrar Tahlili,

•

Odiogram (işitme testi),

•

Solunum Fonksiyon Testi,

•

Göz Kırılma Kusuru,

•

Akciğer Grafisi gibi hususlar yer almıştır.

Bu raporda; Dahiliye, Nöroloji, KBB, Ortopedi, Göz Doktoru, Psikiyatri konsültasyonları yer
almıştır. Yüksekte çalışma raporu, Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü tüm sağlık
kurumlarından temin edilebilir. Ancak bu, her sağlık kurumu bu raporu verebiliyor anlamına
gelmez. Çünkü başvuran kişilere yüksekte çalışma raporunun verilebilmesi için yukarıda
sayılan belirli kontrollerin ve testlerin uygulanması gerekir.
Esasen bu rapor, yüksekte çalışacakların sağlık yönünden uygunluğunu ve bir kusurunun
olmadığını gösterir. Bu raporda her ne kadar yüksekte çalışma raporu ifadesi yer alsa da, ne
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında ne de Sağlık Bakanlığı’nın sözü edilen yönergesinde
yüksekte çalışabilir sağlık raporun şekline ilişkin bir form yer almamaktadır. İşte bu nedenle
yüksekte çalışabilir raporunun örneği ve formu mevzuatlarda yer almadığı için, işyeri
220

hekimlerince yüksekte çalışacak kişilerden ek olarak özel laboratuvar tahlilleri ile
konsültasyonlar istenmektedir. Tahlil laboratuvar sonucuna göre işyeri hekimi kendi kanaatini
kullanarak, işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporuna “yüksekte çalışabilir” ibaresini
yazması gerektiği düşünülmektedir. İşe giriş Sağlık raporu veya periyodik sağlık raporunda
“Yüksekte Çalışabilir” ifadesinin yer alması Çalışma ve Sosyal Bakanlığı denetimlerinde de
yeterli görülmektedir.
Öte yandan bu rapor, yüksekten düşme sonucu iş kazası meydana gelmesi halinde anamnezin
eksik yapılması ve testlerin bulunup bulunmaması işyeri hekimini, görevini yerine getirmede
özen göstermeme veya yanlış sağlık uygulamaları sonucu açılacak hukuk davaları
(malpraktis)91 açısından önemli olabilecektir. Şöyle ki; İş Hekimi işveren vekili konumunda
olduğundan hakkında, hukuki sorumluluk (tazminat) davası ayrıca kusur oranına göre de ceza
davası da açılabilir. Hukuk davaları, ceza davalarının sonucuna bağlı değildir. Kazalı, haksız
uygulamaya veya sözleşmeye dayanarak, olumsuz sonucun yol açtığı sağlık harcamalarını, iş
yapamaması sonucu oluşan veya illerde oluşacak olan maddi ve manevi kayıplarını talep
edebilir. Kazalı ölmüş ise, yakınları aynı taleplerde bulunabilir.
Bu itibarla, işe giriş muayenesi sonucu düzenlenecek sağlık raporunda "yüksekte çalışabilir"
ibaresi bulunması işyeri Hekimi’nin hukuki sorumluluğu bakımından önemli olmaktadır.
İnşaat sektöründe yüksekte yapılan işlerde gelişmiş ülkelerdeki yasal düzenleme ve
uygulamalar
Ülkemiz mevzuatına göre, çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, korkuluklar,
düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya
hava yastıkları gibi “toplu koruma” önlemleri ile sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Keza,
mevzuatımızda toplu koruma önlemlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,
uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği hallerde, yapılan
işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturulmak kaydıyla kişisel
koruyucu donanım sistemlerinin kullanılmasına ilişkin amir hükümler bulunmaktadır. Ancak,
bu önlemlerin değişik imalat aşamalarında teknik açıdan nasıl uygulanması gerektiği
konusunda yeterince ayrıntı bulunmamaktadır. Oysa, bu konuda gelişmiş ülkelerdeki
mevzuata ve uygulamalara bakıldığında; yüksekte güvenli çalışma konusunda çok daha
ayrıntılı çalışmaların olduğunu görülmektedir. Örneğin. 2005 yılında İngiltere’ de çıkartılan
bir yönetmelik ile yüksekte yapılan çalışmalardaki düşme riskleri ve bu risklere karşı
alınması gerekli önlemler ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.92 Bu yönetmelik İngiltere Saağlık
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Malpraktis, Dünya Tıp Birliği’nin 1992 yılı Tıbbi Bildirgesi’ne göre; tıbbi hatanın, hastanın tedavisi için geçerli olan bakım
standardına uymada hekimin yetersizliğini, beceri eksikliğini veya hastada direkt bir zarara neden olacak şekilde hastanın bakımını
ihmal etmesidir.
92

THE WORK AT HEIGHT REGULATIONS -2005: 06.04.2005

221

ve Güvenlik Kurumu HSE (Health and Safety Executive) tarafından çıkartılmıştır. İskoçya
ve İrlanda da bu yönetmelik uygulanmaktadır.
Yine başka bir örnek, Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA)’nın
standartlarından93 1926 sayılı Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlikle ilgili Yönetmeliğinin M (Fall
Protection) alt başlığı tamamen yüksekten düşmeye karşı güvenli çalışmayla ilgili hükümleri
gösterilebilir. Ancak, bu yönetmelik İngiltere’de olduğu gibi spesifik değildir. Ülkemizde olduğu
gibi Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içerisinde yer almakla birlikte yüksekte
yapılan çalışmalarda karşılaşılan risklere karşı alınacak önlemlerin teknik açıdan nasıl
uygulanacağına dair teknik ayrıntılar bulunmaktadır. Ayrıca, bu yönetmeliğe bağlı çıkan bir çok
OSHA yayını da (publications) bulunmaktadır.94
Amerika Birleşik Devletleri haricinde İspanya’ da da birebir uygulanan OSHA yönetmelik ve
standartları uluslararası platformlarda uygulanmaktadır. Ayrıca, uygulandığı ülkelerde OSHA
tarafından birçok eğitim programları düzenlemekte ve öngörülen standartların pratik açıdan
uygulanması sağlanmaktadır.
İş güvenliği ve sağlığı alanında Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 153.
maddesine dayanan çok çeşitli topluluk önlemleri benimsenmiştir. Avrupa yönergeleri yasal
olarak bağlayıcıdır ve Üye Devletler tarafından ulusal yasalarına aktarılmaktadır.
Sözü edilen bu yönetmelikler Fedaral Almanya’ da da çıkartılmıştır. Birçok ülkede de kabul
görmektedir ve uluslararası niteliktedir. Bu yönetmeliklere bağlı olarak birçok yayın, tebliğ ve
uygulama rehberi çıkartılmaktadır. Ayrıca, Federal Almanya’ da geçerli olduğu gibi başka
ülkeler tarafından da kabul gören ve uluslararası geçerliliği olan DIN (Deutsches Institut für
Normung-Alman Standart Enstitüsü) standartları da yüksekte güvenli çalışma konusunda yol
gösterici standartlar çıkarılmaktadır.
Özetle, gelişmiş ülkelerde uygulanan mevzuatları genel olarak incelenirse, yönetmeliklerin
uygulanabilirliğinin sağlanması için ayrıca bir çok yayın ve kitapçık çıkartıldığı görülmektedir.
OSHA ve HSE gibi kuruluşlar eğitim ve seminer programları düzenlemekte, çeşitli işler için
akreditasyon süreçlerini belirleyip takip etmektedir. Ayrıca bütün bu uygulamalar, görsel medya
ve internet kullanılarak da desteklenmektedir. Bunların haricinde oluşturulan sistem bütünsel
olarak uluslararası disiplinlerle (IRATA95, LOLER96 vs) ve standartlarla tamamlanmakta ve
daha tutarlı hale gelmektedir.

93

CFR PART 1926 – SAFETY AND HEALTH REGULATIONS FOR CONSTRUCTION
OSHA 3146 –Fall Protection in Construction -1998 revised (Yapı İşlerinden Yüksekten Düşmeyi Engelleme)
OSHA 3124–Stairways and Ladders -12R 2003 (Sabit ve Seyyar merdivenler)
OSHA 3110-Fall Arrest Systems (Düşme Durdurma Sistemleri)
Oregon OSHA’ s Fall Protection for the Construction Industry (Yapı Endüstrisinde Düşmeye Karşı Koruma)
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95

Internatıonal ındustrıal rope access trade assocıatıon (Uluslararası endüstriyel iple erişim ticareti birliği)
The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Ekipmanı
Yönetmeliği)
96
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İster bir depodaki ağır paletleri kaldıran bir forklift, ister bir gökdelenin cam temizleyicisini
kaldıran bir halat ve makara sistemi veya bir şantiyede çelik kirişleri konumlandıran bir vinç
olsun, kaldırma işlemleri inanılmaz derecede tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kaldırma işlemlerini
ve kaldırma ekipmanının kullanımını olabildiğince güvenli hale getirmek için LOLER
çıkartılmıştır.
IRATA ve LOLER, iple teknik erişim-yüksekte çalışma alanında ellinin üzerinde ülkede eğitim
programları vermektedir. Her tür yüksekte çalışma işinde yetkili uluslar arası bir kuruluş olup
uluslar arası ve yerli standartlar hakkında üyelerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
Sonuç
İşe giriş muayenesinde yapılacak anamnez sonucu doldurulacak sağlık raporundaki sorular ve
cevaplar İşyeri Hekimi tarafından ciddiyetle sorgulanmalıdır. Özellikle, inşaat sektöründe
yapılan işlerin çoğunluğu yüksekte yapılan çalışmalar olduğundan ve meydana gelen ölümlü
iş kazalarının yüzde doksanı düşme ile sonuçlandığından ayrıca, işe giriş sıklıkla çok yoğun
bir biçimde yaşandığından çalışana işe girişlerde muayene için İşyeri Hekimine gelen yüksekte
çalışanlara mutlaka en az 20 dakika zaman ayrılmalı, zira işe giriş muayenelerinde ayrılan bu
zaman çok önemli ve yaşam kurtarıcı olabilir. İşyeri Hekimi tarafından yapılan işe giriş
muayenesinde, yüksekte çalışacaklara yükseklik korkusu olup olmadığını mutlaka sorulması
gerekir. Bu bakımdan, bu soru Sağlık Raporuna mutlaka eklenmelidir. Çünkü, çalışanın bu
konudaki ifadesi çok önemlidir. Diğer bir önemli sorgulanması gerekenler ise, epilepsi
hastalığı, şeker hastalığı (tip 1 diabet), hipertansiyon, kalp atımlarının yani ritminin düzensizliği
(aritmi) ve aniden gelişen endişe, kaygı örneğin düşme korkusu (panik atak). Bu hususlar, işe
giriş muayenesinde mutlaka sorgulanmalı yani yüksekte çalışmaya engel olacak bir
hastalığına tanı koyacak şekilde hipotezlerini test etmeli saptanan septomlar İşe
Giriş/Periyodik Muayene Raporu’nun tıbbi anamnez bölümüne işlenmelidir. Bunlara ilaveten,
nörolojik muayene ve göz muayenesi de önemli konular arasında yer almalıdır.
Bu nedenle, yukarıda belirttiğim konular ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu muayeneler esnasında
gözden kaçacak bir ayrıntı ya da rutin prosedürlerden kaynaklanan bir işi hafife alma
sonucunda bir değil birden çok çalışanın sağlık ve güvenliğinin tehlikeye atılacağı
unutulmamalıdır.
İşyeri sağlık hizmetleri arasında ikincil görev olan periyodik muayene, yüksekte çalışacak
olanlara yılda bir kez yapılmalıdır.
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TÜNEL KALIP VE PREKAST MONTAJINDA ALINACAK İŞ
GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Özet
Tünel kalıp sistemi; yapılarda taşıyıcı duvar ve döşemelerin bütün halinde ve tek işlemle
yerinde dökümünü sağlayan bir yapım yöntemidir. Tünel kalıp sistemi, oda veya hücre ünitesi
oluşturmak üzere birleştirilmiş çelik malzemeden yapılmış iki yarım hücreden (L şeklinde)
oluşur. Tünel kalıp sisteminde duvar ve döşeme tek bir işlemde tek bir günde dökülür. Tünel
kalıp sistemde, beton dökümü sırasında işi hızlandırmak amacıyla kürlenme yöntemi
kullanılmaktadır. Bu sayede 24 saatte kalıbın tekrar kullanılması mümkün olabilmektedir. Bu
sistemin kullanımı ile hem ekonomi sağlanmış hem de inşaat süresi kısaltılmıştır
Bu sistemde binanın taşıyıcı ve neredeyse tüm bölücü elemanları betonarme olarak üretilir.
Dış cephe duvarlarının yapımında ise genellikle hazır paneller kullanılır. Sistem kolayca
kurulduğu gibi kolayca da sökülebilmektedir. İlk yatırım ve ilk kurum maliyeti diğer kalıp
sistemlerine göre yüksek olmasına karşın sonrasındaki işçilik kolaylığı ve süratiyle birbirini
tekrar eden toplu konut inşaatlarında tercih edilmektedir.
Giriş
Seksenli yılların başında ülkemize gelen bu sistemin teknolojisine kabullenilmesi oldukça güç
olmuştur. Genel sorun olan ve çoğunlukla inşaat sektöründeki iş gücünü oluşturan kesimin
kırsal kesimden gelen, belli bir eğitimden geçirilmemiş insan gücü tarafından oluşturulması bu
güne kadar bir çok zorluğa neden olmuştur. Bu zorluklar nedeniyle, azımsanmayacak iş
kazalarını da beraberinde getirmiştir. Tünel kalıp sistemindeki kaza oranının fazlalığı ve
özellikle ölümlü kazaların fazlalığı bu sektördeki güvenlik önlemleri ve bunun için verilecek
eğitimlerin önemini oldukça artırmaktadır. Örneğin, tünel kalıp elemanlarından yerde temizlik
ve kalıp yağlama işlerini yapan bir işçi, dış cephe tünel kalıbında bulunan beton iskelesini
temizlemek için üzerine çıkmış, zaten dengesiz olan bu kalıptan diğerine geçmek isterken
«oysaki aşağı inip öyle geçmesi gerek» bu sırada devrilen kalıp altında kalarak yaşamını
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yitirmiştir. Bir diğer olayda; dış kalıp iskelesine aşırı ağırlık konulmuş durumda iken ayrıca
dışarı bakmaya çıkan işçilerden beşi de aynı iskeleye çıkmışlar bunların ağırlığına
dayanamayan iskelenin kırılması nedeniyle hepsi birden aşağıya düşmüş, bu olay birinin
ölümü, bir diğerinin de sakatlanmasıyla sonuçlanmıştır. Tünel kalıp işlerinde bu tür örnekleri
artırmak mümkün. Her kazada eğitimsizlik ve kurallara uymamazlık, kök neden olarak
görülmektedir.
Tünel kalıp sisteminde çelik kalıpların kullanımı, hassas
ebatlara

sahip

düzgün

yüzeylerin

elde

edilmesini

kolaylaştırdığı için tercih edilmektedir. Bu sistemde
kürlenme yapılmasıyla, (Bu uygulama kalıp ön yüzünün
branda ile kapatılarak içeride LPG tüplerle çalışan özel
ocakların yakılması sureti ile yapılmaktadır.) betona kısa
sürede gerekli mukavemet verilebildiğinden, kalıplar çok
kısa süre sonra sökülebilir. Yine kısa sürede kurularak, yeniden beton dökülebilmekte ve bir
üst katın yapımına başlanabilmektedir. Tünel kalıpta tie-rotların betona yapışmasını
engelleyen, ayrıca kalıbın proje perde kalınlığından daha az kalacak şekilde fazla sıkılmasını
engellemek amacı ile kullanılan koniklerin sökümünde vurularak düşürüldüğünden diğer odada
kimsenin olmamasına dikkat edilmelidir.
Ülkemizde özellikle, inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının ileri ülkelere nazaran
azalmasında
nedenleri;

başarılı
inşaat

olmamasının
işinin

geçici

olmasından; ayrıca ağır ve tehlikeli iş
yükünün ve işçi sirkülasyonunun fazla
olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm
bunlara ilave olarak, işyerinde yapılan
işin

gereği

yüksekte

çalışmadan

dolayı kayma ve düşme tehlikesi olan
yerlerin çok oluşu, işe uygun kişisel
koruyucu

malzemelerin

kullanılmaması gibi inşaatın kendine
özgün nedenleri de sıralayabiliriz.
Tüm bu olumsuzlukların buraya kadar söz edilmesinin nedeni, ülkemizde zaten yüksek risk
taşıyan inşaat işlerinde, özellikle yüksek katlı toplu konut yapımında maliyetleri düşürücü etkisi
olduğundan tünel kalıbın kullanılmasıyla risklerin daha da artmasıdır.
Tünel kalıbın inşaat işlerinde kullanılmasının olumsuz bir başka özelliği de, tüm yüksek katlı
inşaatlarda olduğu gibi, bir iş kazası olduğunda büyük olasılıkla, ölümle sonuçlanmasıdır.
Yapılan araştırmalara göre tünel kalıpla yapılan örneğin 20 katlı binada meydana gelen iş
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kazalarında kaybedilen iş günü sayısı, konvansiyonel kalıp sistemi ile yapılan 20 katlı binada
meydana gelen iş kazalarında kaybedilen iş günü sayısından fazla olduğu tesbit edilmiştir.
Nedeni ise, söz konusu kalıp sistemi ile yapılan işlerde iş kazası olmaması için alınması gerekli
önlemlerin neler olduğuna ilişkin ne “ Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” nde,
ne de bu tür kalıp sistemi ile inşaat işini yapacak inşaat şirketlerinin kendilerinde kuralların
bulunmamasıdır.
Dolayısıyla, tünel kalıp sistemi ile bina yapacak firmaların konunun önemini benimsememesi
ve işyerinde çalışan işçilerine, bu sistemde alınması gerekli aşağıda sıralanan önlemleri
öğretmesi, kurallarını da uygulatması gerekmektedir.
A.

Tünel kalıp montajında alınacak iş güvenliği önlemleri

Tünel kalıp montajı; kalıp elemanları, kule vinçler kullanılarak döşeme üzerine oturtularak
başlanır. Burada kalıpların içine hasır çelik donatılar yerleştirilip, gerekli tesisat uygulamaları
yapıldıktan sonra beton dökülmektedir. Beton normal koşullarda ertesi gün prizini almaktadır.
Tünel kalıp mantajı işlemlerinde ağıdaki ususlara uyulmalıdır:
1.

Tünel kalıp ekibi dışındakilerden başkaları tünel çalışmalarına katılmamalı, görev
verilmediği taktirde çalışmaları kesinlikle yapmamalıdır.

2.

Kalıp iskele ayak tabanındaki ters (u) profile, ebadına ahşap takoz konulmalı, takoz
uzunluğu en az 1 m, olmalı ve bu takoz döşemeye sağlam çakılmalıdır.

3.

Kalıp iskelenin yanlarında bulunan krikoların yan duvarlara iyice sıkışması sağlanmalıdır.

4.

Kalıp iskele platformunun yan cephesi boşlukta kaldığında seyyar korkuluğu takılmalıdır.

5.

Kalıp iskelelerin köşe geçişlerine üçgen platform monte edilmeli, boşluğa bakan
cephelerine de korkulukları takılmalıdır.

6.

Merdiven sahanlığı iskelesinin her üç tarafı korkulukla
çevrilmelidir.

7.

Tünel kalıpları, taşıma aparatı (büyük kaldırma üçgeni
1000x500) ile taşınmalı, yere dengeli konulmalı, dar ve dış
kalıplara mutlaka destek konulmalıdır.

8.

Kalıp taşıma aparatındaki kaldırma mili ile ana gövde
arasındaki küresel yatağın bozulması için kilitleme somunu
iyice sıkıştırılmalıdır.

9.

Kalıplar, üçgen bağlantı kelebeklerinin sökümü yapıldıktan
sonra ve yetkili kişice (işaretçi tarafından) vinç operatörlerine verilen işaretten sonra
kaldırılmalıdır.
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10. Kalıp taşıma aparatının kaldırma mili her 250 kullanımdan sonra yenisi ile değiştirilmelidir.
11. Kaldırma milleri her tarafta tiner, mazot vb. gibi çözücü ve tel fırça ile temizlenmeli, ayrıca
mil üzerinde bir anormallik olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Bu oldukça sünek bir
malzemeden yapıldığında üzerinde oluşan çatlaklar gözle görülebilir.)
12. Tünel kalıpları içeri alındıktan sonra iskele dış cephesinde bulunan ağ korkulukları 90
derece dik konuma getirilmeli, arızalı olanlar onarılmadıkça çalışmaya başlanılmalıdır.
13. Kalıpların taşınması ve indirilmesi ile yerleştirilmeleri işaretçinin işareti ile olmalı, bu sırada
kalıp hareket alanında görevden başkası bulunmamalıdır.
14. Kalıp bağlantısı yetkilice kontrol edildikten sonra etrafa kimse bulunmadığı taktirde kalıp
kaldırılmalıdır.
B. Tünel kalıp termal kürlenmede (ısıtımında) alınacak
iş güvenliği önlemleri
Eğer hava soğuksa, betonun ısıtılması (kürlenmesi)
gerekmektedir. Bu da açık olan cephelerin branda bezleriyle
kapatılmasıyla işleme başlanılır. Kapatılan hacmin içerisini
ısıtarak kürlenme kalıp konstrüksiyonunda herhangi bir
donanıma gerek yoktur. Bunun yerine hacmin içinde kurulan
çeşitli ısıtıcılardan (LPG tüpleri) yararlanılmaktadır.

Bu yöntemde betonu ısıtabilmek için önce hacmin tamamını ısıtma zorunluluğu vardır. Termal
kürlenmede aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
1.

Tüplerin koku çıkardığı hissedildiği anda, kesinlikle ateşle yaklaşılmamalı, derhal
kapatılmalı ve havalandırma sağlanmalı veya tüp açık havaya taşınmalıdır.

2.

Gaz kaçağı testi, sabunlu su veya köpükle yapılmalıdır.

3.

Tüplerin ocakla bağlantılarında, yüksek basınca dayanıklı kırmızı renkli mekanik ve
kimyasal etkilere dayanıklı hortumlar kullanılmalı, tüp çıkışlarına alev geri tepme valfi
takılmalıdır.

4.

Yakmak için gerekli hazırlık yapıldıktan sonra musluk açılmalıdır.

5.

Pilot muslukları mutlaka kullanılmalıdır.

6.

Kış koşullarında tüpler tünel dışında 50 cm. içeriye konulmalıdır.
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7.

Tüplerin değişişi mutlaka tünel dışında yapılmalıdır.

8.

Tüp ve ocak bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır.

9.

Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılmamalıdır.

10. Regülatör ve domuz kuyruğu bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır.
11. Emniyet ventili çalıştırıldıktan sonra ocak yakma işlemi yapılmamalıdır.
12. Tüpler dik olarak kullanılmalı ve istiflenmeli, ısıya, elektriğe karşı korunmalıdır.
13. Tüpler özel yaptırılmış taşıma sepetinde kaldırılıp, indirilmelidir..
14. Gaz alevi açık mavi renkte olmalı enjektör üzerindeki hava ayar yüklüğü ile ayar
yapılmamalıdır.
15. Tünel kalıp ekibi dışındaki çalışanların tünel ısıtmaları çalışmalarına katılmaları veya
görev verilmediği takdirde bu alanda bulunmaları kesinlikle önlenmelidir.
C. Tünel kalıp sökümünde alınacak iş güvenliği önlemleri

Kalıp elemanları, beton dökümü tamamlanmış olan tünelin içinde birbirinden sökülerek, tünel
kalıpların üzerinde hareket etmesini sağlayan raylar yardımıyla dışarıya alınmakta ve özel
kaldırma aparatı ile vinçlere bağlanma yoluyla bir sonraki kullanım yerlerine götürülmektedir.
Kalıpl elemanlarının sökümünde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
1.

Kalıp sökümü, yetkilinin kontrolü altında yapılmalı ve sökümü sırasında sürekli işaretçi
bulunmalı, işaretçi yetkili amirin kontrolünü müteakip vereceği işarete göre
kaldırılmalıdır.

2.

Tünel kalıplar dik olarak kaldırılmalı ve indirilmelidir. Tünel kalıba kesinlikle yan yük
bindirilmemelidir. Bunu temin etmek üzere, önce kaldırma ve sonra da yatay aktarma
(vinç arabası ile) işlemleri veya tersi, yani yatay aktarma ve indirme işlemleri
yapılmalıdır.Hız kazanmak için her iki işlem aynı anda yapılmamalıdır
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3.

Kalıp sökümü sonrası ayarlı dikmeler hemen yerleştirilmelidir.

4.

Kalıp sökümü sırasında zeminde iskeleler ve ağlı korkuluklar üzerinde malzeme
bulunmamalıdır, üzerelerinde bulunan malzemeler temizlendikten sonra söküm
işlemine başlanmalı. Temizleme, malzemeleri
aşağıya atarak olmamalıdır. Günümüzde artık ağlı
korkuluklar

sakıncalı

kullanılmamaktadır.

Ağ

görüldüğünden
yerine

üst

ve

ara

korkuluklu sabit güvenlik sistemi kullanılmaktadır.
5.

Tüm

çalışanlar

malzeme

kaldırıldığında,

indirildiğinde ve taşındığında malzemenin altında
bulunmamalı ve geçmemelidir. Zeminde çalışanlar, bir yerden öteki yere giderken üst
tarafı sürekli olarak kontrol etmelidir. Vinç operatörleri de aşağıda çalışanlar
üzerinden yük geçirmemeli, böyle bir zorunluluk varsa vinç kornası ile sesli uyarı
yapmalı ve onların tehlikeli bölgeden çekilmesini sağlamalıdır
6.

Kalıp iskelelerin dış cephedeki ağlı korkulukları, kalıp dışarı alınırken 180 derece
yatay duruma getirilmeli arızalı olanları derhal onarılmalıdır.

7.

Tünellerin taşınması esnasında işçiler tünele asılmamalı ve üzerine binmemelidir.

8.

Tünel kalıpların sökümünde, çıkarma iskelesinin üzerie kadar pano tekerleri üzerinde
ve taşıma aparatına olabildiğince dikey yük gelene kadar yürütüldükten sonra
kaldırılmalıdır.

9.

Tünel kalıplarının ve kalıp çıkarma iskelelerinin yere konması sırasında,kalıp ve iskele
dengesi kontrol edilmeli,dar ve dış kalıpların
devrilmemesi için yeterli destek (teleskobik direkler)
konulmalıdır.

10. Tünel kalıpları, hiçbir şekilde düz olmayan eğimli
yerlere, nemli ve ıslak yerlere, yerden geçen seyyar
uzatma kabloları üzerine konmamalıdır.
11. Tünel kalıpların söküm işleri sona erdikten sonra kat
kenar boşluklar korkuluklarla çevrilmelidir. Keza
döşeme üzeri boşluklar buyük ebadlı ise korkulukla cevrilmeli, küçük ebadlı ise üzeri
kapatılmalıdır.
D. Prekastların montajında alınacak iş güvenliği önlemleri
Tünel kalıp sisteminde prekast; beyaz çimento, silis kumu, alkali dayanımlı cam elyafı ve suyun
doğru oranlarda karıştırılarak oluşmuş karışımın yeniden kullanılabilir kalıba dökülmesi veya
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kürlenene kadar döküldükten sonra şekil alabileceği bir ortamda döküldükten sonra, montaj
edileceği yere taşınması işlemidir.

Bu işlemde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.
1.

Prekast istif sahasına getirilip bina etrafında stok sahasına indirilen prekastların
devrilmemeleri için düzgün ve dengeli yerleştirilecek, prekast indirilirken kule vince
işaretçisinden başkası kule vince işaret vermeyecek, yüke asılı prekastın altında
kimse bulundurulmamalıdır.

2.

Prekastların kaldırma ankraj demirleri kontrol edilmeli ankraj demirlerinde çatlama;
kesif zayıflaması varsa prekastlar kullandırılmamalı, sağlamlığı sağlandıktan sonra
kaldırılmalıdır.

3.

Kule vinççinin görmediği cephede prekast asarken mutlaka kulevinç operatöründe ve
prekast astıran formende telsiz bulundurulmalıdır.

4.

Cephe prekastlarının asımı sırasında; bina çevresinde gözcü bir kişi bulundurulmalı
bina giriş ve çıkışları kontrol edilmelidir. Vinçle taşıma sırasında gözcü tarafından sesli
uyarıda bulunulmalıdır.

5.

(30 mmx30 mm) ve 60 mmx60 mm) dolu demirlerin tüneldeki ankrajların kontrol
edilmeli daha sonra prekast asılmalı; dolu demirlerin terazisinde olması sağlanmalıdır.

6.

Prekast cepheye yaklaşırken; prekast cephe dönmeden binaya çarpmadan ankrajlara
oturtulacak kaynak işlemi tamamlandıktan sonra yapılan kaynak kontrol edilecek ,
vinçin halatları prekast elemanından sökülecektir.

7.

Sahanlık prekastları montajı yapıldıktan sonra kaldırma kancaları kesilmelidir.

8.

Balkon prekastların kaynak bitirilmeden vincin kancası sökülmemeli, çiçeklik
prekastının kaynağı mutlaka bitirilerek gidilmelidir.

9.

En ağır prekastın tonajı üzerine yazılmalı, vinç bomb’ unun kaçıncı metresinde
kaldırılacağı daha önceden vinçiye prekastları astıran formence bildirilmelidir.

E. Kişisel koruyucu malzeme kullanımı
Tünel kalıp sisteminde tüm çalışanlar sahada kişisel koruyucu malzemeler kullanmalıdır.
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Aşağıdaki kurallara mutlaka uyulmalıdır.
1.

Görev ünvanı ne olursa olsun tüm çalışanlar BARET kullanmalıdır, baret çene bağı
iptal edilmeden, başa sıkıca oturacak şekilde ayarlandıktan sonra takılmalı. Gürültülü
yerde çalışanlar baretlerine ayrıca kulaklık, kaynak yapanlar ise kaynakçı maskesi
monte ederek çalıştırılmalıdır.

2.

Tüm çalışanlar yazın çelik burunlu ve tabanlı ayakkabı kışın çelik burunlu ve tabanlı
bot, yağışlı ve ıslak yerlerde çelik burunlu çizme giymelidir. Ayakkabının çelik burunlu
kısmı ile malzemeye vurma gibi değişik amaçla kullanımı denenmelidir.

3.

Ellere zarar verebilecek kazalara neden olacak ortam bulunduğundan, özellikle
montaj çalışmalarında araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici yaralanmalara
karşı avuç içi deriden yapılmış montajcı eldiveni kullanılmalıdır. Beton dökümde PVC
esaslı lastik eldiven, titreşimli aletlerin kullanılmasında ise titreşime karşı çalışırken
özel eldiven takılmalıdır.

4.

En az 3 m.nin üstündeki yükseklikteki kayma ve düşme tehlikesi bulunan; korkuluksuz
yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalışmalarda
kolonları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. Emniyet
kemeri kullanılmalıdır. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa iki aks
arasına düşey ve yatay hayatı çekilmeli, kanca bu halata takılarak çalışılmalıdır.
Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparat takılmalıdır.

5.

Emniyet kemerinin kullanılmadığı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi varsa işçilerin
çalıştığı yerin alt tarafına naylon iplerden kurulmuş güvenlik ağları gerilmelidir.

6.

Kaynakçılar uzun konçlu deri eldiven ve deri önlük kullanılmalıdır.

7.

İşaretçiler, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha
fazlasını giymeli ya da uygun bir işaret aracı taşımalıdır. Ayırt edici eşyalar; parlak
yansıtıcılı malzemeden yapılmış renkli, hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel
olmalıdır. İşaretçilere, sesli uyarılarda bulunmak üzere düdük verilmelidir.
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Sonuç
Tünel kalıp sistemi, kalıp endüstrisindeki en son yeniliktir. Hem yatay hem de dikey elemanları
birlikte inşa etmek için tekrarlayan hücresel yapıların kullanılması, yapıda devrim yaratma
potansiyeline sahip bir şeydir.
Temizlemesi ve yeniden kullanımı kolay, tünel şekillendirme sistemlerinin kullanımı aynı
zamanda yüksek kaliteli yüzey kaplamaları sağlar. İnşaat işinin tekrarlayan doğası, bu tip kalıp
sistemi ile bir başka artı noktasıdır ve şantiyede çok küçük bir ekibin ihtiyaç duyduğu diğer bir
avantaja katkıda bulunur.
Tünel kalıp sisteminde, duvarlar ve döşemeler için pürüzsüz yüzeyler elde edildiğinden son kat
boya ve kağıt hazırlığı için gereken işçilik, temizlik ihtiyacı ve maliyetten tasarruf edilebilir. Öte
yandan, Tünel kalıbının ilk yatırımı konvansiyonel kalıp sistemlerine göre daha fazla olsa bile,
kalıpların bakım görmeden 500 sefer kullanılabilmesinden dolayı nihai maliyetleri tüm
sistemlerden ucuzdur.
Tünel Kalıp sistemleri, binaların tek parça yapı olarak inşasını sağladığından deprem bölgeleri
için elverişli bir taşıyıcı sistem olarak kabul edilmektedir. Depremde meydana gelen
dikey/yatay kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay sertliğinin
çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlar. Bu da tünel beton sistemlerinin deprem
güvenliğinin yüksek olduğunu gösterir. Bununla beraber, Konser salonları, tiyatrolar gibi büyük
açık alanlar ihtiva eden yapıların inşasında tünel kalıp sistemi için uygun değildir.
Tünel kalıbın inşaat işlerinde kullanılmasının olumsuz bir başka özelliği de, tüm yüksek katlı
inşaatlarda olduğu gibi, bir iş kazası olduğunda büyük olasılıkla, ölümle sonuçlanmasıdır.
Yapılan araştırmalara göre tünel kalıpla yapılan örneğin 20 katlı binada meydana gelen iş
kazalarında kaybedilen iş günü sayısı, konvansiyonel kalıp sistemi ile yapılan 20 katlı binada
meydana gelen iş kazalarında kaybedilen iş günü sayısından fazla olduğu tesbit edilmiştir.
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ŞANTİYELERDE GEÇİCİ BİR SÜREYLE ÇALIŞANLARIN İSTİHDAMI

Bir inşaatta asıl işverenin veya alt işverenin personel ihtiyacını kendi çalıştırdığı işçilerle
karşılaması olması gereken bir durumdur. Ancak, çeşitli nedenlerle yani, şantiye sahası
içerisindeki günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde ya da hizmet
üretimini önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde bu ihtiyacın başka
işverenlerden karşılanma yoluna gidilmesi, hem ihtiyacını bu şekilde karşılayan işverene hem
de bu şekilde geçici işçi devri yapan işverenlere de önemli avantajlar sağlayabilir. Bunun gibi,
bir holdingde kendine güven duyulan bir şirket yöneticisi/işçisi, holding içindeki diğer bir şirketin
kuruluş

aşamasında

veya

karşılaştığı

güçlüklerin

giderilmesinde

geçici

bir

süre

görevlendirilebilir. Aynı şekilde, şirketler topluluğunda bulunan bir işveren içinde bulunduğu
ekonomik güçlüklere karşın işten çıkarmak istemediği değerli bir işçisini geçici bir süre aynı
topluluktaki diğer bir işverene vererek hem kendisinin yükünü hafifletmek hem de işçisinin işsiz
kalmasını engellemek isteyebilir. Bu taktirde, ekonomik ilişkiler ve teknik işbirliği gerekleri, bir
işverenin kendi işçisini başka bir işverenin emrine geçici olarak vermesi veya bir işverenin
karşılaştığı teknik güçlüklerin giderilmesi için kendisinden yararlanılması amacıyla bu konularla
ilgili nitelikli bir işçisini, buna ihtiyaç hisseden işverene geçici olarak devri bu gün artık iş
mevzuatımızda yerini almıştır.
Zira ülkemizde teknolojideki ve ekonomideki gelişmeler, çalışma hayatını önemli biçimde
etkilemiştir. Bunun sonucu çalışma ilişkilerinde, esnek çalışmanın yaygınlaşmasının etkisiyle,
yeni çalışma şekilleri ortaya çıkmıştır. 1475 sayılı eski “İş Kanunu”nun bu anlamda çağdaş bir
çizgiyi yansıtmaması, yeni bir İş Kanununa duyulan ihtiyacın önemli gerekçelerinden birini
oluşturmuştur. 4857 sayılı “İş Kanunu”, üçlü sözleşmeli bir ilişkiyi yansıtan ve aslında uzun
süreden beri doktrinde benimsenmiş bulunan ve uygulamada yargı içtihatları ile önemli bir
biçimde şekillenen ve ödünç iş ilişkisi olarak da isimlendirilen “geçici iş ilişkisi”ni, 7. maddesini
6517 sayılı Kanunla değiştirerek iş mevzuatımız içerisine aktarmış bulunmaktadır. 20.05.2016
Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş
Kanunu’nun “Geçici İş İlişkisi” başlıklı 7. maddesi “Geçici İş İlişkisi, özel istihdam bürosu
aracılığıyla kurulabileceği gibi holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı
başka bir işyerinde görevlendirme yapmak suretiyle de kurulabilir.” olarak değiştirilmiştir.
Bu madde ile geçici süreli çalışanın istihdamında amaçlanan; şantiyelerde özel hallerde diğer
bir anlatımla; şantiyenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı
nedenlerin ortaya çıkması hâlinde ve ayrıca, şantiyenin ortalama hizmet üretim kapasitesinin
geçici işçi çalıştırılmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
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çalışan gereksinimi karşılayabilmek için yazılı görevlendirme veya geçici iş ilişkisi sözleşmesi
ile geçici süreli çalışanlarını sağlamaktır. Bunların dışında, doğum izni ve doğum sonrası kısmi
çalışma hakkı kullanımı halinde, çalışanın askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda
kaldığı diğer hallerde de geçici işçi sağlanabilmektedir.
Başka bir amaç da; şantiyede kurulan sistemlerin (makine/ekipman) test/devreye alma, kontrol
etme veya bakım/onarım gibi işlemlerinde; teknik kişilerin sağlık ve güvenlikleri bakımından
işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.
Böylece, işverenler, 6715 sayılı Kanun ve 11.10.2016 tarihli ve 29854 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında, artık Özel İstihdam
Büroları aracılığıyla işçi temin ederek de geçici işçi çalıştırabileceği gibi, devir sırasında
yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna
bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi
hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olacaktır.
Buna göre gerekli kurallar;
a. Çalışanın geçici iş ilişkisi ile çalıştırılması:
Geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumu tarafından verilen yetki ile kurulan özel istihdam bürosu
aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir
işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.97
a.1 – Özel istihdam bürosu aracılığıyla görevlendirilme:
Şantiyelerde 4857 sayılı Kanun’un değiştirilen 7. maddesine göre, aşağıdaki hallerde asıl
işveren veya alt işverenler, yetkili Özel İstihdam Bürolarından işçi alarak çalıştırabilirler;
•

İşçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,

•

Şantiyenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

•

İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

•

Şantiyenin imalat ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını
gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

•

Dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde,

Şantiyedeki devir alan işveren (asıl işveren veya alt işveren olabilir) Türkiye İş Kurumu
tarafından yetkilendirilen özel istihdam bürosu aracılığı ile ”Geçici İş İlişkisi Sağlama
sözleşmesi” yaparak şantiyede görevlendirme yapabilir. Bu nedenle, Özel istihdam bürosu

97

4857 sayılı İş Kanunu’nun 6715 sayılı Kanunla (RG:20.05.2016/29717) değiştirilen /. maddesi
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aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici
işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak yapılması ile kurulur.
Yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği,
özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam
bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.
Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet
almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya
farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz. Geçici işçi ile
yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş
sözleşmesini feshedebileceği de belirtilmesi gerekir. Bu süre de üç ayı geçemez.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi, yukarda sayılan hallerden askerlik hizmeti yapan çalışanının
askerlik süresi hariç diğer durumlarda en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme
toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren,
belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaması
gerekir.
Özel İstihdam Bürosu aracılığı ile kurulan geçici iş ilişkisinde “işveren” özel istihdam bürosudur.
Diğer bir anlatımla, işçiyi devir eden firma Özel İstihdam Bürosu işverendir. Ancak, işçiyi devir
alan işveren, işin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak devir aldığı işçiye
talimat verme, sağlık ve güvenlik kurallarını uygulatma ve kendi işinde çalıştırma hakkına
sahiptir.
Asıl işverenin veya alt işverenin üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya
çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, şantiyede çalıştırılan işçi sayısının
dörtte birini geçememesi gerekir. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye
kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre
çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi
sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin uygulanmasında
özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.
Geçici işçiyi devir alan asıl işveren veya alt işveren, Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek
belgeleri belirlenen sürelerle saklama, geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel
istihdam bürosuna derhâl ve diğer ilgili mercilere bildirme, geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde,
işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırma, işyerindeki geçici
işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri işyeri işçi temsilcisine bildirme, iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri verme ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla
yükümlüdür. Geçici işçi de alınan önlemlere uymak, eğitimlere katılmak zorundadır.
Devir alan işveren, prensip olarak iş karşılığında çalışanın kendisine herhangi bir ödeme
yapmak durumunda değildir. Zira, işçinin hak ettiği ödemeleri yetkili özel istihdam bürosu
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yapmak zorundadır. Ancak, devir eden işverenin çalışanına karşı yerine getirmediği
ödemelerden geçici olarak çalıştıran devir alan işveren, devir eden işveren ile birlikte
sorumludur.
Şantiyenin imalat ve hizmet işleri kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde
ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın
üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay
kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak
geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici işçi çalıştıran işveren (asıl
işveren veya alt işveren), ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam
bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek
kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına
yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları, geçici işçi çalıştıran işveren
tarafından Türkiye İş Kurumu il müdürlüğüne veya hizmet merkezine ödeme gününden
itibaren on beş gün içinde bildirilir.
Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde,
geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz
süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş
ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden
sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.
Sigortalı çalışana geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına SGK'da ayrı işyeri
dosyası açılmaz. Ancak, geçici olarak sigortalısını devir eden işveren devrettiği işverenin adını
ve soyadını, ikametgâhını, varsa işyeri adresini, aracının işe başladığı; geçici olarak
sigortalısını devrettiği tarihten itibaren aralarında düzenlenen sözleşme ile birlikte en geç bir
ay içinde ilgili Üniteye yazılı olarak bildirmek zorundadır. (5510 sayılı Kanun, md:8 ve Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md:31)
Özel istihdam bürosu işçisine ilişkin 6331 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ile 4447 sayılı
Kanundan doğan yükümlülükler, 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla,
özel istihdam bürosu tarafından yerine getirilir.
Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak
geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür.
Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, Özel
İstihdam Bürosuna değil geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.
a.2 – Holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde
görevlendirilme:
Geçici iş ilişkisi kurulacak işçinin rızası alınmış olsa da, işçinin devrinin yapılacağı işyeri için
bazı şartlar getirilmiştir. Devir için rızası alınan işçi ancak aynı holding bünyesi içindeki veya
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aynı şirketler topluluğundaki başka bir işyerinde çalıştırılması koşulu ile başka bir işyerine
devredilebilecektir.
Geçici iş ilişkisinde, işçinin asıl işyeri ile olan iş sözleşmesi devam etmektedir. Ancak, işçinin
bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini geçici iş ilişkisi kurulan yeni işverene karşı yerine
getirmesi gerekmektedir. İşçi, asıl işverenine karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ne
ise, geçici iş ilişkisi kurduğu işverenine karşı da aynen bu yükümlülükleri yerine getirmekle
yükümlüdür.
Geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa
yenilenebilir. Yani, geçici iş ilişkisi kurulabilecek toplam süre en fazla onsekiz aydır. Tarafların
rızası olsa bile bu süre geçilemez. Azami sürenin aşılması durumunda, aşılan süre için geçici
iş ilişkisi hükümleri uygulanmaz. Yenilenen ya da uzatılan her geçici iş ilişkisinde işçinin rızasını
almak şarttır.
Geçici iş ilişkisi kurulan sürenin dolması durumunda kendiliğinden sona erer. Tarafların
birbirine herhangi bir bildirimde bulunması gerekmemektedir. Taraflar anlaşarak, belirlenen
süreden önce de geçici iş ilişkisini sona erdirebilirler.
İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş
ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi
gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir. işçiye sağlık ve güvenlik
risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden,
işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren (işçiyi devreden) ile birlikte
sorumludur. Bir başka deyişle, işçi, çalıştığı bu süre içinde doğan işçilik haklarını (işçiyi
devreden) işvereninden talep edebileceği gibi, (işçiyi devralan) işvereninden veya her ikisinden
birden isteyebilir. Ancak, işçilik haklarını ödeyen ödünç veren işverenin ödünç alana karşı rücu
hakkı saklıdır.
İşçinin iş görme edimini (borcunu) geçici olarak yerine getirmekle sorumlu olduğu (işçiyi
devralan) işveren işçinin işyerinde veya iş ile ilgili bir kusuru sebebiyle verdiği zararlardan
doğrudan işçiyi sorumlu tutar. Bunun gibi aksi geçici iş sözleşmesinden anlaşılmadıkça, işçinin
diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan
işverenle olan ilişkisine de uygulanır. Bir başka anlatımla, işçinin İş Kanunu’ndan ve
sözleşmeden doğan iş edimine ilişkin borçları, kendisiyle geçici iş ilişkisi kurulan işverene
karşıda devam eder.
Bu nedenle, işçinin “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri ve benzerleri”(4857/25/II)
işçiyi devralan ve işçiyi devreden “haklı sebeple derhal fesih hakkı” verir. İşverenin de “ücret
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ödeme” ve “gözetme borcunu” yerine getirmemesi nedeniyle “ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan halleri ve benzerleri”(4857/24/II) işçiye “haklı sebeple derhal fesih hakkı” verir.
Her iki halde de geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde ulaşım, yemek, yatma yerlerinde kalma
hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki
eğitim hizmetlerinden yararlanabilecektir.
Geçici süreli iş ilişkisinde, devir için çalışanın (işçinin) yazılı onayı alınması ön koşuldur.
Geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin
ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise
ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle
yükümlüdür.
Geçici çalışan; devir alan işverenin verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Devir alan
işveren, çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle yükümlüdür.
Sonuç olarak şantiyelerde geçici süreli iş sözleşmesi;
1.

Alt yüklenicinin sözleşme ile taahhüt ettiği ve kendi personelleri ile yürüttüğü iş için
geçici iş ilişkisine izin verilmemelidir. Taahhüt kapsamında olan işlerde geçici iş ilişkisi
kurmak ‘Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne (R.G:27.09.2008/27010) göre alt yüklenicinin
aldığı işi bölerek başka alt yüklenicilere vermesi durumudur ve kanuna aykırıdır. Bu
nedenle, geçici iş ilişkisi ile çalışan çalıştırmada çalışma talebi önce, şantiye Sağlık ve
Güvenlik Koordinatörü tarafından gelmeli sonra Proje Müdürü’nün onayı alınmalıdır.

2.

Geçici iş ilişkisi sözleşmesi imzalanan geçici süre ile çalışacak kişiler; sigortaya giriş
bildirgelerinin, çok tehlikeli işler sağlık raporlarının, mesleki yeterlilik belgelerinin ve iş
sağlığı güvenliği eğitim belgelerinin birer nüshalarını yanlarında getirmelidir. Bu
belgeler ibraz edilmeden ve EK.1 ’deki form doldurulmadan şantiyeye geçici süre ile
çalışmaya gelen çalışan işe başlatılmamalıdır.

3.

Geçici iş ilişkisi ile çalışacak kişilere, çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne
olduğu, şantiyede karşılaşacağı özel riskler hakkında gerekli bilgiler ile ilgili Şantiye
İŞYERİ/OSGB Müdürü ya da görevlendireceği bir uzman veya işyeri hekimi tarafından
işe giriş eğitimi verilmelidir

4.

Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; geçici iş ilişkisi ile
çalışacak kişilere İŞYERİ/OSGB’de görevli İşyeri Hekimi tarafından işin gerektirdiği
özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlanır.

5.

Geçici iş ilişkisi ile çalışacak kişilere geçici olarak ‘fotoğrafsız’ şantiye kimlik kartları
verilmelidir.. Nüfus cüzdanı ile şantiye kimlik kartını göstermeyenler ya da görev süresi
dolanlar şantiyeye alınmamalıdır.
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6.

Geçici iş ilişkisi sözleşmesinde tanımı yapılan iş, bir iş ekipmanı ile birlikte yapılması
zorunlu olduğu taktirde ilgili iş ekipmanın periyodik kontrol raporunun ibraz edilmeden
şantiyeye sokulması engellenmelidir.

7.

Bu kişilerin beraberinde getirdikleri elektrikli makine ve teçhizatın uygunluğu şantiye
elektrikçisi tarafından kontrol edilmelidir.

8.

Bu kişiler, görev yaptıkları mevki haricinde yanlarında şantiye çalışanlarından bir
refakatçi olmadan sahada dolaştırılmamalıdır.

9.

Bu kişilerin şantiyede bulundukları sürece tüm sorumluluğu, devir alan asıl işveren/alt
işverene ait olmalıdır.

b.

Şantiyelerde asıl işveren veya alt işverene bağlı çalışan personelin geçici görev
ile çalıştırılması:

Geçici görevlendirme, asıl işveren ya da alt işverene bağlı olarak çalışan kişinin, yine otoritesi
altında bulunan başka bir işyerinden (şantiyesinden) iş gücünün yetersiz olduğu durumlarda iş
gücüne destek sağlamak amacıyla kısa bir süreliğine destek amacıyla getirilip çalıştırılmasıdır.
Geçici görevlendirmede çalışanın başka bir işverene (şirkete) devri yoktur. Geçici süre ile
görevlendirme, asıl işverenin ya da alt işverenin kendi otoritesi altında bulunan başka bir
işyerindeki kendi çalışanını çalıştırmasıdır.
Bu itibarla;
1.

İşin zamanında yetiştirilememesi gibi kritik durumlarda şantiye Sağlık ve Güvenlik
Koordinatörü’nün talebi ve Proje Müdürü’nün onayı ile alt işverenin diğer bir
şantiyesinde çalışan işçisine geçici görevle şantiyede çalışmasına müsaade
edilmelidir.

2.

İşin başından sonuna kadar geçici görevle bir çalışanın çalışmasına müsaade
edilmemelidir.

3.

Geçici görevle ile şantiyeye gelen kişiler; sigortaya giriş bildirgelerinin, çok tehlikeli işler
sağlık raporlarının, mesleki yeterlilik belgelerinin ve iş sağlığı güvenliği eğitim
belgelerinin birer nüshalarını yanlarında getirir. Bu belgeler ibraz edilmeden ve Örnek
EK.2’deki form doldurulmadan şantiyede işe başlatılmamalıdır.

4.

Geçici görevle çalışmak üzere gelen kişilere, çalışmaya başlamadan önce Şantiye
İŞYERİ/OSGB Müdürü ya da görevlendireceği bir uzman veya işyeri hekimi tarafından
yapacağı işin ne olduğu, şantiyede karşılaşacağı özel riskler hakkında gerekli bilgiler
ile ilgili işe giriş eğitimi verilmelidir.

5.

Geçici görevli çalışanlar için yapılan görevlendirme süreleri gerçekçi olmalıdır.
Gereğinden uzun görevlendirme yapılmamalıdır. Bu süre bir haftadan fazla
olamamalıdır..
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6.

Geçici görevli çalışanlara geçici olarak ‘fotoğrafsız’ şantiye kimlik kartları verilmelidir..
Nüfus cüzdanı ile şantiye kimlik kartını göstermeyenler ya da görev süresi dolanlar
şantiyeye alınmamalıdır.

7.

Bu kişilerin şantiyede bulundukları sürece tüm sorumluluğu çalışanı devir alan asıl
işveren/alt işverene ait olmalıdır.

c. Kendi işyerinde SGK’lı olan makine/ekipmanlar için teknik destek, kontrol, test
ve muayene yapacak kişilerin (supervizör/servis) geçici görevli olarak
çalıştırılması:
Supevisörler, garanti kapsamında kalan makine ve ekipmanların, kurulmuş sistemlerin üretici
firma tarafından kontrolü için gün içerisinde bir kaç saat çalışıp işleri bitince işyerinden ayrılan
ehil ve yetkili teknik kişilerdir. Keza servisler ise, makine/ekipmanın ücreti karşılığında
bakım/onarım veya kontrolünü yapan ve üretici firma tarafından yetkilendirilen uzman
personelleridir.
Bu itibarla;
1.

Süpervizörlük ve servis hizmeti için önce şantiye Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü’nün
onayı alınmalıdır.

2.

Süpervizörlük ve servis hizmeti için gelen kişiler, görev yaptıkları mevki haricinde
yanlarında şantiye çalışanlarından birinin refakati olmadan sahada dolaşamamalıdır.

3.

Bu kişilere, işe başlamadan önce İŞYERİ/OSGB Müdürü tarafından şantiyede
karşılaşacakları özel riskler hakkında gerekli bilgiler ile ilgili işe giriş eğitimi verilmelidir..

4.

Bu kişiler, sigortaya giriş bildirgelerinin, çok tehlikeli işler sağlık raporlarının, mesleki
yeterlilik belgelerinin ve iş sağlığı güvenliği eğitim belgelerinin birer fotokopilerini
beraberinde getirir. İstenilen belgeler ve Örnek EK.3 ’deki form doldurulmadan
şantiyede işe başlatılmamalıdır.

5.

Bu kişilerin beraberinde getirdikleri elektrikli makine ve teçhizatın uygunluğu şantiye
elektrikçisi tarafından kontrol edilmelidir.

6.

Bu kişilerin şantiyede bulundukları sürece tüm sorumluluğu ilgili alt işverene ait
olmalıdır. Bu kişileri asıl işveren çağırmış ise şantiyede bulundukları sürece tüm
sorumluluğu asıl işverene ait olmalıdır.
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ar

2.

Geçici iş
ilişkisi
kurulan
işçinin

1.

EK. 1
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ İLE ÇALIŞACAK İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA FORMU
Not:
Bu form, SGK primleri, geçici işçinin asıl işvereni olan işçiyi devreden firma tarafından kendi
işyeri numarasına yatırılan ve belli bir iş için alınan alt işverenin (Devir alan firma) işçisi için
kullanılmalıdır.
Bu form,4857 sayılı İş Kanunu’nun 6715 sayılı Kanunla 7. madde kapsamında çalıştırılacak işçiler
için “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik,
(RG:23.08.2013, 28744) gereğince düzenlenmiştir.
Tarih:
Sayfa 241/246
Adı ve Soyadı:
Görev ünvanı:
Yapacağı görevin tanımı:
Devir eden işverenin ünvanı:
Devir alan alt işverenin ünvanı:
Bu formun 2. sayfasında yazılı "Bu İş Yerinde Uyulması Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları"nı
işyerindeki özel riskleri anlayarak okudum. Geçici iş ilişkisi sözleşmesi bulunan yukarıda adı ve soyadı
kayıtlı kişinin ücreti, sosyal hakları ve sosyal sigorta primleri; devreden firma tarafından ödenmediği
takdirde firmamız tarafından ödenir. Adı geçen işçinin yapmakta olduğu iş yüzünden ölen her hangi bir
işçinin hak sahiplerine veya kazaya uğrayanlara yapılacak tedavi ve sair harcamalar, kendilerine veya
ailelerine verilecek tazminatlar, yangın ve kazalardan dolayı üçüncü şahıslara ödenecek tazminatlar da
firmamıza ait olmalıdır. Ayrıca, hiçbir uyarı ve yazışmaya gerek kalmadan iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatında yer alan hususlardan gerek ihmal, gerekse dikkatsizlik ya da ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan
doğacak kazalardan ve hastalıklardan yahut 5510 sayılı Kanun’daki ilgili hükümlere uymamaktan
doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun firmamıza ait olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
Yetkili Özel İstihdam Bürosu ile yapılan sözleşme
VAR
SGK Giriş Bildirimi

VAR

Mesleki eğitim belgesi

VAR

Sağlık Raporu (Çok Tehlikeli İşler)

VAR

Kişisel koruyucu donanım verildi

EVET

İşçiyi
Devir
Yetkilisinin
Adı ve Soyadı:
Görevi
:

alan

Alt

İşveren

(Baret, Kaynakçı Yüz Siperi, İş Eldiveni, İş Ayakkabısı,
Tarih
İmza

emniyet kemeri vb. zimmetle verildi)
Beraberinde getirdiği ekipman

:
:

UYGUN

Geçici görev ile çalıştırılacak kişi, çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte
karşılaşacağı özel riskler hakkında gerekli eğitim verilmiştir.

Eğitimi Veren İş Güvenliği Uzmanının
Adı ve Soyadı :…………………………..
İmzası :

Eğitimimi Aldım
(İşçinin İmzası)

İşe Başlayabilir
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
Adı ve Soyadı
:
İmza
:
Tarih: ………………………
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BU ŞANTİYEDE UYULMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI
Sayfa 2/ 246
1-

İşyeri ilan tahtasına asılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Talimatındaki kurallara aynen uyulmalıdır.

23-

Verilen görev, tanımladığı şekilde yapılmalı, kendi görevinden başka bir işe şantiyeden izin alınmadıkça
karışılmamalıdır. Şantiyenin verdiği emirlere aynen uyulmalıdır.
Şantiyeye girişinden itibaren baret takılmalı ve şantiye terk edilene kadar çıkarılmamalıdır.

4-

Her türlü arıza ve aksama derhal yetkilisine bildirilmelidir.

5-

Bu işyeri ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kapsamında bulunduğundan, 19 yaşından gün almamış çocuklar ile bu işlere
elverişli olduğuna ilişkin sağlık raporu olmayan işçilerin çalıştırılmamalıdır.

6-

Kablo ve elektrik aksamına dokunulmamalı, elektrik motor ve cihazları, panoları, kabloları, şalterleri ve sigortaları
kurcalanmamalı, dokunulmamalıdır.

7-

Elektrikçinin işi elektrikçiye bırakılmalıdır. Elektrik uzatma kablo makaraları TS40 normuna uygun olmalı, askıda veya
havadan nakli sağlanmalıdır.

8-

Kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerde CE işareti bulunmalıdır.

9-

İşyerinde her zaman yapılan işe uygun koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

10- Yetkililerin uyarılarına kesinlikle uyulmalıdır.
11- Vinç ve kaldırma araçları ve müteharrik araçların hareket ve sınırlandırılmış alanı içerisinde bulunulmamalıdır.
12- İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği talimatı, uyarı levhaları ve duyuruları tam anlamı ile öğrenilip aynen uyulacağı
gibi çalışanların da uymaları sağlanmalıdır.
13- İşyerinde azami hız 20 km. dir. Bu hususa aynen uyulmalı, manevralarda muhakkak işaretçi kullanılmalıdır.
14- Kat döşemelerindeki boşluklar, kayma ve düşme tehlikesi olabilecek kısımlar önce kapatılacak sonra ilgilisine bilgi
verilmelidir.
15- Yük asansörlerindeki kontrol ve kumanda sistemi karıştırılmamalıdır.
16- Arızalı takım ve malzeme kullanılmamalıdır.
17- İşyerine çalışanların dışında hiç kimsenin girmemesi esastır. İşyerine ziyaretçilerin girmesi yasaktır.
18- Ham madde, yarı mamul ve mamul malzemeleri düzgün, devrilmeyecek ve düşmeyecek şekilde istif edilmelidir.
19- Makine ve tezgahlar çalışırken yağlama, tamirat ve bakım yapmak yasaktır.
20- Geçit, koridor, yol ve zeminde kaymaya, düşmeye ve yaralanmaya neden olacak malzeme bırakılmamalı ve
biriktirilmemelidir.
21- Metal gövdeli elektrik motorlu el aletleri ve tezgahların elektrik besleme kabloları topraklamalı olmalı, gövdelerinde
koruma topraklama tesisatı bulunmalıdır.
22- Yangın olasılığı yüksek olan mahallerde çalışmaya başlamadan önce yangın söndürme cihazı yerleştirilmelidir.
23- Kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerdeki çalışmalarda mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
24- Oksijen ve elektrik kaynak işlerinde, izolasyon işlerinde yanlarında yangın söndürme cihazı olmadan çalışmaya
başlanılmamalıdır.
25- Kullanılan aydınlatma cihazları yalıtkan gövdeli olmalı veya 24 ya da 42 voltlu aydınlatma cihazları kullanılmalıdır.
26- Kullanılacak seyyar iskeleler, yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ndeki kurallara uygun olmalıdır.
27- Lastik tekerli iş makineleri operatörleri ayrıca (G) sınıfı ehliyetli olmalıdır.
ŞANTİYE ÖZEL RİSKLERİ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Yüksekten düşme: Şantiyede düşme tehlikesi yaratan boşluklar kapatılmıştır. Buna rağmen mevcut korkuluklara yaslanmak,
döşeme kenarına yakın yürümek, asansör kapılarına yaslanmak, karanlık bölgelerde gezmek her zaman için tehlikelidir.
Takılarak yere düşme: Bazı bölgelerde zeminde çakılı çiviler bulunmaktadır ya da uzatma kabloları geçmektedir. Bu sebeple
sürekli önünüze bakarak yürünmelidir.
Yüksekten malzeme düşmesi: İnşaat sahasına giriş çıkışlar sadece üzeri sundurmalı tek bir noktadan yapılmaktadır.
Bununla beraber Baretsiz olarak şantiyede gezmek, belirlenmiş noktanın haricinde binaya giriş çıkış yapmak tehlikeli ve
yasaktır. Cephe çalışmasından dolayı ya da rüzgardan aşağıya malzeme düşme riski bulunmaktadır.
Yangın: Tüm inşaat içi kapalı alanlarda, ofislerde, yemekhanede ve koğuşlarda sigara içmek yasaktır. Bazı bölgelerde yanıcı
maddelerle çalışılmaktadır. Sigara içimine tahsis edilen ve yangın söndürücü bulunan yerlerde içilmelidir.
Elektrik çarpması: Elektrik panolarının kapakları kilitlidir. Hiçbir sebeple panolara ve kablolara elinizi sürülmemelidir.
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar: Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve çalışanların korunması amacıyla
araçların geçiş yolları açıkça işaretlenmiştir Sürücüler şantiye içerisinde kurallara uymalı ve 20 km. den fazla hızla taşıtlarını
kullanmamalıdır. Yayalar, şantiye içerisinde özel tahsis edilmiş yollarda yürümelidir. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenmiş ve
buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulmuştur. Bu alanlara kesinlikle yaklaşılmamalı ve girilmemelidir.
Acil durum: Bu şantiyede Acil durum Planı’na uygun işaretlendirmeler yapılmıştır. Acil durumda toplanma yerine hızla
ulaşılmalıdır.
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EK. 2

GEÇİCİ GÖREVLE ÇALIŞACAK İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA FORMU

NOT: Bu form, (alt işverenin geçici görev ile ve iş süresi 1 haftayı geçmeyen belli bir işi yapmaya yönelik işe

başlattığı kendi çalışanlarının işe başlaması için) kullanılmalıdır.

Geçici görevli işçinin

Tarih:
243/ 246

Sayfa

Adı ve Soyadı:
Görev ünvanı:
Yapacağı görevin tanımı:
Görev süresi :
Görevin başladığı tarih:

Görevin bittiği tarih :

Geçici görev yapması uygundur. (Yetkili kişinin ünvanı ve imzası)

Bu formun 2. sayfasında yazılı "Bu Şantiyede Uyulması Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları"nı ve işyerindeki özel riskleri
anlayarak okudum. Geçici iş ilişkisi sözleşmesi bulunan yukarıda adı ve soyadı kayıtlı çalışana bu kuralları uygulatmayı, hiçbir
uyarıya gerek kalmadan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan hususları
yerine getirmeyi; aksi halde gerek ihmal, gerekse mesleki eğitim belgesiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve hastalıklardan
yahut 5510 sayılı kanunun ilgili hükümlerine uymamaktan doğacak cezai ve hukuki herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
yapılmakta olan iş yüzünden kazaya uğrayan çalışanı için yapılacak tedavi giderleri veya öldüğünde hak sahiplerine verilecek
tazminatlar ile yangın ve kazalardan dolayı üçüncü şahıslara ödenecek tazminatların, firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt
ederiz. Keza, yukarıda adlı yazılı işçinin ücretlerinin ve sosyal sigortalar primlerinin firmamız tarafından ödendiğini, bu konular ile
ilgili asıl işverenin/yüklenici firmanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz.
SGK Giriş Bildirimi
VAR
Mesleki eğitim belgesi

VAR

Sağlık Raporu ( Çok Tehlikeli İşler )

VAR

İş Sözleşmesinde geçici görevlendirme muvafakatı VAR
!6 saatlik İSG eğitim belgesi

VAR

Alt İşveren Yetkilisinin
Adı ve Soyadı:
Görevi
:
Kaşe
:
Tarih
:
İmza
:

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
(Baret, Kaynakçı Yüz Siperi, İş Eldiveni, İş Ayakkabısı,
paraşüt tipi emniyet kemeri vb.)
UYGUN
Beraberinde getirdiği iş ekipmanı
UYGUN

Geçici görevle çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler
hakkında gerekli iş güvenliği eğitim verilmiştir.

Eğitimi Veren İş Güvenliği Uzmanının
Adı ve Soyadı :…………………………..
İmzası :
İşe Başlayabilir
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
Adı ve Soyadı :
İmza
:

Eğitimi Aldım
(İşçinin İmzası)

Tarih:………………….

243

BU ŞANTİYEDE UYULMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI
Sayfa 2/ 246
1. İşyeri ilan tahtasına asılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Talimatındaki kurallara aynen uyulmalıdır.
2. Verilen görev, tanımladığı şekilde yapılmalı, kendi görevinden başka bir işe şantiyeden izin alınmadıkça karışılmamalıdır.
Şantiyenin verdiği emirlere aynen uyulmalıdır.
3. Şantiyeye girişinden itibaren baret takılmalı ve şantiye terk edilene kadar çıkarılmamalıdır.
4.

Her türlü arıza ve aksama derhal yetkilisine bildirilmelidir.

5.

Bu işyeri ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kapsamında bulunduğundan, 19 yaşından gün almamış çocuklar ile bu işlere
elverişli olduğuna ilişkin sağlık raporu olmayan işçilerin çalıştırılmamalıdır.

6.

Kablo ve elektrik aksamına dokunulmamalı, elektrik motor ve cihazları, panoları, kabloları, şalterleri ve sigortaları
kurcalanmamalı, dokunulmamalıdır.

7.

Elektrikçinin işi elektrikçiye bırakılmalıdır. Elektrik uzatma kablo makaraları TS40 normuna uygun olmalı, askıda veya
havadan nakli sağlanmalıdır.

8.

Kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerde CE işareti bulunmalıdır.

9.

İşyerinde her zaman yapılan işe uygun koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

10. Yetkililerin uyarılarına kesinlikle uyulmalıdır.
11. Vinç ve kaldırma araçları ve müteharrik araçların hareket ve sınırlandırılmış alanı içerisinde bulunulmamalıdır.
12. İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği talimatı, uyarı levhaları ve duyuruları tam anlamı ile öğrenilip aynen uyulacağı gibi
çalışanların da uymaları sağlanmalıdır.
13. İşyerinde azami hız 20 km. dir. Bu hususa aynen uyulmalı, manevralarda muhakkak işaretçi kullanılmalıdır.
14. Kat döşemelerindeki boşluklar, kayma ve düşme tehlikesi olabilecek kısımlar önce kapatılacak sonra ilgilisine bilgi
verilmelidir.
15. Yük asansörlerindeki kontrol ve kumanda sistemi karıştırılmamalıdır.
16. Arızalı takım ve malzeme kullanılmamalıdır.
17. İşyerine çalışanların dışında hiç kimsenin girmemesi esastır. İşyerine ziyaretçilerin girmesi yasaktır.
18. Ham madde, yarı mamul ve mamul malzemeleri düzgün, devrilmeyecek ve düşmeyecek şekilde istif edilmelidir.
19. Makine ve tezgahlar çalışırken yağlama, tamirat ve bakım yapmak yasaktır.
20. Geçit, koridor, yol ve zeminde kaymaya, düşmeye ve yaralanmaya neden olacak malzeme bırakılmamalı ve
biriktirilmemelidir.
21. Metal gövdeli elektrik motorlu el aletleri ve tezgahların elektrik besleme kabloları topraklamalı olmalı, gövdelerinde
koruma topraklama tesisatı bulunmalıdır.
22. Yangın olasılığı yüksek olan mahallerde çalışmaya başlamadan önce yangın söndürme cihazı yerleştirilmelidir.
23. Kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerdeki çalışmalarda mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
24. Oksijen ve elektrik kaynak işlerinde, izolasyon işlerinde yanlarında yangın söndürme cihazı olmadan çalışmaya
başlanılmamalıdır.
25. Kullanılan aydınlatma cihazları yalıtkan gövdeli olmalı veya 24 ya da 42 voltlu aydınlatma cihazları kullanılmalıdır.
26. Kullanılacak seyyar iskeleler, yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ndeki kurallara uygun olmalıdır.
27. Lastik tekerli iş makineleri operatörleri ayrıca (G) sınıfı ehliyetli olmalıdır.
ŞANTİYE ÖZEL RİSKLERİ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Yüksekten düşme: Şantiyede düşme tehlikesi yaratan boşluklar kapatılmıştır. Buna rağmen mevcut korkuluklara yaslanmak,
döşeme kenarına yakın yürümek, asansör kapılarına yaslanmak, karanlık bölgelerde gezmek her zaman için tehlikelidir.
Takılarak yere düşme: Bazı bölgelerde zeminde çakılı çiviler bulunmaktadır ya da uzatma kabloları geçmektedir. Bu sebeple
sürekli önünüze bakarak yürünmelidir.
Yüksekten malzeme düşmesi: İnşaat sahasına giriş çıkışlar sadece üzeri sundurmalı tek bir noktadan yapılmaktadır. Bununla
beraber Baretsiz olarak şantiyede gezmek, belirlenmiş noktanın haricinde binaya giriş çıkış yapmak tehlikeli ve yasaktır. Cephe
çalışmasından dolayı ya da rüzgardan aşağıya malzeme düşme riski bulunmaktadır.
Yangın: Tüm inşaat içi kapalı alanlarda, ofislerde, yemekhanede ve koğuşlarda sigara içmek yasaktır. Bazı bölgelerde yanıcı
maddelerle çalışılmaktadır. Sigara içimine tahsis edilen ve yangın söndürücü bulunan yerlerde içilmelidir.
Elektrik çarpması: Elektrik panolarının kapakları kilitlidir. Hiçbir sebeple panolara ve kablolara elinizi sürülmemelidir.
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar: Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve çalışanların korunması amacıyla
araçların geçiş yolları açıkça işaretlenmiştir Sürücüler şantiye içerisinde kurallara uymalı ve 20 km. den fazla hızla taşıtlarını
kullanmamalıdır. Yayalar, şantiye içerisinde özel tahsis edilmiş yollarda yürümelidir. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenmiş ve
buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulmuştur. Bu alanlara kesinlikle yaklaşılmamalı ve girilmemelidir.
Acil durum: Bu şantiyede Acil durum Planı’na uygun işaretlendirmeler yapılmıştır. Acil durumda toplanma yerine hızla
ulaşılmalıdır.
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EK. 3
GEÇİCİ SÜRE İLE TEKNİK ELEMAN (Süpervizör) VEYA YETKİLİ SERVİS ELEMANI ÇALIŞTIRMA FORMU - III

Sistemi kontrol/test ya
da devreye almaya gelen
personelin

Bu form; (SGK primlerini kendi işyeri numarasına yatıran ve iş süresi 1 haftayı geçmeyecek alt işvereninin taahhüt ettiği işini
kontrol/test ya da devreye almada çalışacak personellerin veya bakım/onarım veya kontrolünü yapan servis elemanının bildirimi
için) kullanılmalıdır.
Tarih : …. / …. / ….
Sayfa: 2/245

Adı ve Soyadı:
Görev ünvanı:
Yapacağı görevin tanımı:
İşvereninin ünvanı:
Görev yapacağı süre:

Bu formun arkasında yazılı "Bu Şantiyede Uyulması Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları"nı anlayarak okudum. Görevlendirilen
personellere baret, iş emniyet ayakkabısı, eldiven ve işin/işyerinin durumuna göre gereken diğer (gözlük, maske vb.) kişisel
koruyucuları zimmet karşılığında teslim edilmiş, şantiyenizde çalıştığı sürece kullanması konusunda talimat verilmiştir. Adları yazılı
personellerimize şantiyenizde yapacakları işin riskleri ve korunma önlemleri hakkında gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
tarafımızca verilmiştir. Personellerimizin sağlık durumlarının bu işi yapmaya uygun olduğu hekim raporu ile belgelenmiştir.
Personellerimizin yaptıkları işle ilgili mesleki yeterlilik belgeleri mevcuttur. Geçici süre ile gelen personelimiz, şantiyenizde
bulundukları süre boyunca kendilerine yapılan sözlü ya da yazılı uyarılara itiraz etmeden uyacaklar, kendilerine tebliğ edilen
talimatlara uygun çalışacaklardır.
Tüm bu önlemlere rağmen herhangi bir personelimizin ya da personellerimiz yüzünden diğer şantiye çalışanlarının ya da 3.
şahısların kazaya uğraması halinde tüm cezai, hukuki ve maddi sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt
ederiz.

Alt işveren Firma Yetkilisi
Adı Soyadı: ……………………………………..

Firma Kaşesi ve yetkili imza

Tarih: ……………………………………..

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

UYGUN

(Baret, Kaynakçı Yüz Siperi, İş Eldiveni,
İş Ayakkabısı,emniyet kemeri vb.)
Elektrikli el aletlerinin durumu

UYGUN

Uzatma kablolarının durumu

UYGUN

Seyyar yangın söndürücü

UYGUN

Basınçlı kapların periyodik kontrol raporu

UYGUN

Kaldırma araçlarının durumu

UYGUN

Geçici süre ile çalışacak işçinin beraberinde getirdiği
yukarıdaki konulardaki uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca,
çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte
karşılaşacağı özel riskler hakkında da gerekli eğitim verilmiştir.

İşe Başlayabilir
Tarih : …………….
Saat: …………….
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
Adı Soyadı: ………………………………
İmzası:

Eğitimi Veren İş Güvenliği Uzmanı’nın
Adı ve Soyadı :…………………………..
Eğitim Aldım
Adı
ve
Soyadı
:…………………………..
(Personelin İmzası) İmzası :
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BU ŞANTİYEDE UYULMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI
Sayfa 2/ 246
1.

İşyeri ilan tahtasına asılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Talimatındaki kurallara aynen uyulmalıdır.

2.
3.

Verilen görev, tanımladığı şekilde yapılmalı, kendi görevinden başka bir işe şantiyeden izin alınmadıkça karışılmamalıdır.
Şantiyenin verdiği emirlere aynen uyulmalıdır.
Şantiyeye girişinden itibaren baret takılmalı ve şantiye terk edilene kadar çıkarılmamalıdır.

4.

Her türlü arıza ve aksama derhal yetkilisine bildirilmelidir.

5.

Bu işyeri ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kapsamında bulunduğundan, 19 yaşından gün almamış çocuklar ile bu işlere
elverişli olduğuna ilişkin sağlık raporu olmayan işçilerin çalıştırılmamalıdır.

6.

Kablo ve elektrik aksamına dokunulmamalı, elektrik motor ve cihazları, panoları, kabloları, şalterleri ve sigortaları
kurcalanmamalı, dokunulmamalıdır.

7.

Elektrikçinin işi elektrikçiye bırakılmalıdır. Elektrik uzatma kablo makaraları TS40 normuna uygun olmalı, askıda veya
havadan nakli sağlanmalıdır.

8.

Kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerde CE işareti bulunmalıdır.

9.

İşyerinde her zaman yapılan işe uygun koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

10. Yetkililerin uyarılarına kesinlikle uyulmalıdır.
11. Vinç ve kaldırma araçları ve müteharrik araçların hareket ve sınırlandırılmış alanı içerisinde bulunulmamalıdır.
12. İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği talimatı, uyarı levhaları ve duyuruları tam anlamı ile öğrenilip aynen uyulacağı gibi
çalışanların da uymaları sağlanmalıdır.
13. İşyerinde azami hız 20 km. dir. Bu hususa aynen uyulmalı, manevralarda muhakkak işaretçi kullanılmalıdır.
14. Kat döşemelerindeki boşluklar, kayma ve düşme tehlikesi olabilecek kısımlar önce kapatılacak sonra ilgilisine bilgi
verilmelidir.
15. Yük asansörlerindeki kontrol ve kumanda sistemi karıştırılmamalıdır.
16. Arızalı takım ve malzeme kullanılmamalıdır.
17. İşyerine çalışanların dışında hiç kimsenin girmemesi esastır. İşyerine ziyaretçilerin girmesi yasaktır.
18. Ham madde, yarı mamul ve mamul malzemeleri düzgün, devrilmeyecek ve düşmeyecek şekilde istif edilmelidir.
19. Makine ve tezgahlar çalışırken yağlama, tamirat ve bakım yapmak yasaktır.
20. Geçit, koridor, yol ve zeminde kaymaya, düşmeye ve yaralanmaya neden olacak malzeme bırakılmamalı ve
biriktirilmemelidir.
21. Metal gövdeli elektrik motorlu el aletleri ve tezgahların elektrik besleme kabloları topraklamalı olmalı, gövdelerinde
koruma topraklama tesisatı bulunmalıdır.
22. Yangın olasılığı yüksek olan mahallerde çalışmaya başlamadan önce yangın söndürme cihazı yerleştirilmelidir.
23. Kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerdeki çalışmalarda mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
24. Oksijen ve elektrik kaynak işlerinde, izolasyon işlerinde yanlarında yangın söndürme cihazı olmadan çalışmaya
başlanılmamalıdır.
25. Kullanılan aydınlatma cihazları yalıtkan gövdeli olmalı ve 24 ya da 42 voltlu aydınlatma cihazları kullanılmalıdır.
26. Kullanılacak seyyar iskeleler, yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ndeki kurallara uygun olmalıdır.
27. Lastik tekerli iş makineleri operatörleri ayrıca (G) sınıfı ehliyetli olmalıdır.
ŞANTİYE ÖZEL RİSKLERİ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Yüksekten düşme: Şantiyede düşme tehlikesi yaratan boşluklar kapatılmıştır. Buna rağmen mevcut korkuluklara yaslanmak,
döşeme kenarına yakın yürümek, asansör kapılarına yaslanmak, karanlık bölgelerde gezmek her zaman için tehlikelidir.
Takılarak yere düşme: Bazı bölgelerde zeminde çakılı çiviler bulunmaktadır ya da uzatma kabloları geçmektedir. Bu sebeple
sürekli önünüze bakarak yürünmelidir.
Yüksekten malzeme düşmesi: İnşaat sahasına giriş çıkışlar sadece üzeri sundurmalı tek bir noktadan yapılmaktadır. Bununla
beraber Baretsiz olarak şantiyede gezmek, belirlenmiş noktanın haricinde binaya giriş çıkış yapmak tehlikeli ve yasaktır. Cephe
çalışmasından dolayı ya da rüzgardan aşağıya malzeme düşme riski bulunmaktadır.
Yangın: Tüm inşaat içi kapalı alanlarda, ofislerde, yemekhanede ve koğuşlarda sigara içmek yasaktır. Bazı bölgelerde yanıcı
maddelerle çalışılmaktadır. Sigara içimine tahsis edilen ve yangın söndürücü bulunan yerlerde içilmelidir.
Elektrik çarpması: Elektrik panolarının kapakları kilitlidir. Hiçbir sebeple panolara ve kablolara elinizi sürülmemelidir.
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar: Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve çalışanların korunması amacıyla
araçların geçiş yolları açıkça işaretlenmiştir Sürücüler şantiye içerisinde kurallara uymalı ve 20 km. den fazla hızla taşıtlarını
kullanmamalıdır. Yayalar, şantiye içerisinde özel tahsis edilmiş yollarda yürümelidir. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenmiş ve
buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulmuştur. Bu alanlara kesinlikle yaklaşılmamalı ve girilmemelidir.
Acil durum: Bu şantiyede Acil durum Planı’na uygun işaretlendirmeler yapılmıştır. Acil durumda toplanma yerine hızla
ulaşılmalıdır.
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