ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin
ġantiye Denetiminde Kontrol Listelerinin Önemi
ve uygulaması
“Bir Şantiye Nasıl Denetlenmeli?”

Oktay Tan (MSc)1İ
İş Sağlığı Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliğinin stratejisi, iş başlamadan önce tehlikeleri
belirlemektir. Belirlenen bu tehlikeleri, kaynağında giderilmesi veya
risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, çalışanların eğitilmesi
ve iş sağlığı ve güvenliği kavramının işletme kültürüne sokulmasını
ve uygulanmasını izlemek ve denetlemek iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin

temel

amacıdır.

Bu

amacın

gerçekleşmesi

kontrol listesinin hazırlanmasıyla başlar ve şablon olarak sunulan
bu

listeleri

gerektiği

gibi

kopyalamanızı,

genişletmenizi,

değiştirmenizi ve özelleştirmenizi öneririz.
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Ülkemizdeki inşaat şantiyeleri (bina, baraj, fabrika, tünel, metro, köprü vb inşaat, hafriyat, onarım,
tadilat, montaj, yıkım, ve söküm gibi işlerin yapıldığı yerlerde) sürekli değişen, son derece tehlikeli ve
potansiyel risklerle dolu ortamlardan oluşan işyerleridir. Bu şantiyelerde hem yapılan işle ilgili
hastalıklara hem de yaralanmalara karşı çalışmakta olan 1.021.273 inşaat işçisi bulunmaktadır. İnşaat
işçileri de bu nedenle, tehlikeli işler yaptıkları için ve elektrik çarpması, korumasız makineler, yüksekte
yapılan çalışmalarda düşme, iş ekipmanının çarpması vb. gibi durumlardan bilgili olma zorundadırlar.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, Avrupa Birliği (AB)‟nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 ve
161 sayılı ILO sözleşmeleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sözü edilen bu yasaya göre, işverenler,
işyerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
belirlemek, gerekli önlemleri almak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek dolayısıyla, iş kazası ve
meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlara ilkyardım ve acil müdahale ile tüm önleyici ve koruyucu
sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür.
Şantiyenizde işverenin bu yükümlülüğüne ilişkin alınan önlemlerin uygulanmasıyla ilgili bir izleme ve
denetim süreciniz varsa ancak hala çok fazla uygunsuzluklar buluyorsanız, denetim kontrol listelerinizi
daha yakından incelemeniz gerekebilir. Çünkü, kontrol listesinin amacı, sahada gözlemlenen güvenlik
uygulamalarını kontrol listesinde yer alan kriterlere göre kıyaslamaktır. Kontrol listelerinin ilgi düzeyini
kaybetmesi ve yararlarının zamanla azaldığını görülmesi ender değildir. Bunun nedeni, kontrol
listelerinizi mevcut sorun ve kuşkularınıza uyarlamaya devam etmediğiniz sürece, bunların etkili bir
uygunsuzlukları önleme aracı olmayacağıdır.
Şantiyelerinizde risklerin azaltılması için gerekli kontrol sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması ile
kontrolün yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar
ve işverenlere önerilerde bulunur.
Bilindiği gibi, iş sağlığı ve güvenliğinin stratejisi, iş başlamadan önce tehlikeleri belirlemektir. Belirlenen
bu tehlikeleri, kaynağında giderilmesi veya risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, çalışanların
eğitilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kavramının işletme kültürüne sokulmasını ve uygulanmasını
izlemek ve denetlemek iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin temel amacıdır. Bu amaç, yasal bir
yükümlülüğün sonucudur. Zira, şantiyelerde çalışanların “sağlık gözetimi”; çalışanların sağlığını
korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar ve İşyeri
hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. “Çalışma ortamının gözetimi“ ise, sağlık ve
güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar ve çoğunlukla İş
Güvenliği Uzmanı tarafından yürütülür.
Bu nedenle amacın gerçekleşmesi, denetimi yapacak İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği Uzmanı‟nın kontrol
listesinin hazırlanmasıyla başlar (Bkz EK.1 ve EK.2).
Hazırlanan bu kontrol listesi, inşaat alanındaki tehlikelerinin belirlenmesinde bir başlangıç noktası
olarak kullanılabilir. Bir inşaat şantiyesindeki İş Güvenliği Kontrol Listesi, alt yüklenicilerin görevlerini,
tehlikelerini ve kontrollerini tanımlamasına da yardımcı olacak bir araçtır.
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Önlem almada hiyerarşi, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yapılan
işlemlerin hangi sırayla ve nasıl yapılması gerektiğini belirleyen uygulamalardır.2 Alınması gereken
önlemler sayesinde işyerlerindeki tehlikeler ortadan kaldırılmakta veya risk seviyesi en az seviyelere
çekilmektedir. O halde önlem almada hiyerarşi aşağıdaki şemada görüldüğü gibi olmalıdır;

 Tehlikeyi yok etme

Tehlike veya tehlike
kaynaklarını ortadan kaldırın

 DeğiĢtirme

Tehlikenin, tehlikeli
olmayanla veya daha az tehlikeli olanla
değiştirin

 Mühendislik kontrolleri
tehlikeden izole edin
 Ġdari kontroller
değiştirin

İşçileri

İşçilerin çalışma şeklini

 KKD
Çalışanı Kişisel koruyucu ekipman
ile koruyun

İster saha denetim kontrol listeleri oluşturmaya yeni başlıyor olun, ister mevcut sürecinizi geliştirmek
isteyin, yapmanız gerekenler;
1. Saha Kontrol listesine iliĢkin hazırlık toplantıları yapın
Bir projenin her bir yeni aşamasına başlamadan önce, işi yapacak her bir alt yüklenici ile
toplantılar yapmakla başlayın. Bu toplantı, şantiyedeki riskleri belirlemek, işin özelliklerini
gözden geçirmek ve işi onaylamak için kullanacağınız kontrol listelerini gözden geçirmek için
bir fırsat olacaktır. Projeye özgü riskleri ve endişeleri tartışın ve bunları denetim kontrol
noktaları olarak dahil edin. Bu durum işe özgü konuların belirli kontrol noktaları olarak
eklenmesi, bunların önemini pekiştirir ve denetim sürecinde gerekli kontrolleri yapar.
EK.1‟deki kontrol listesi, herhangi bir şirketin izleyebileceği bir güvenlik prosedürlerinin
kaynağıdır. Ancak, bir sonraki projenize başlamadan önce her zaman listenizi yeniden
onaylamanız gerekir. Daha önce kullanmış olduğunuz EK.1 ve EK.2‟deki kontrol listesini
getirin ve aşağıdakiler ile uyumunu sağlayın;
 Kritik ayrıntıların farkındalığını artırmak için kontrol noktalarını tanımlayın.
 Projeye özel gereksinimlerle uyumluluğunu belgelemek için kontrol noktalarını tekrar
gözden geçirin.
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 Önemli ölçümlerin kayıtlarını inceleyin.
 İncelenen işin gerekli resimlerini yeniden gözden geçirin.
Bu başlangıç noktasından, kontrol listenizi hem işe hem de işi yapan alt yüklenicilere
uydurabilirsiniz.
2. Toplantılarda yapılacak iĢle ilgili mevcut sorunları tartıĢın
Birçok ana müteahhit, alt yüklenicilerin (taşeronların) kendilerine yeni bir iş yükleyeceğini
düşündükleri için başlangıçta kontrol listelerine ve kendi kendini denetimlere karşı direnç
gösterebilirler, Ancak gerçek şu ki, kontrol listeleri önceki alt yüklenicilerden kaynaklanan
sorunları azaltmasına yardımcı olmuştur ve bu nedenle yaralıdır. Kontrol listelerinin
kullanılmasına yönelik bir itirazın üstesinden gelmenin yolu, alt yüklenicinin işe başlamasını
engelleyen, iş için hazır sorunları veya yaşadığı sorunları sorarak konuşmayı başlatmaktır.
Bu bakımdan her alt yükleniciye yeni bir aşamaya başlarken en çok neyle ilgilendiklerini sorun.
Alt yükleniciye, önlerine gelen işi tamamlama ihtiyaçlarına, işe hazır ihtiyaçlarının ekleneceğini
bildirin. Bu, herkesin kazandığı bir işbirliği sürecinin tonunu belirler.
Her bir alt yüklenici ile uygunsuz yürüttüğü bir işin nasıl göründüğünü yani nasıl tehlikeler
yarattığı hakkında konuşun. Bu tür işler için gördüğünüz ortak payda olan liste unsurlarını ve
bunlardan en iyi nasıl yapabileceğinizi tartışın. Bunları daha önce kullandığınız (EK.1 ve
EK.2‟deki) kontrol listesine ekleyin. Böylece alt yüklenici bu sorunları yakından takip eder ve iş
tamamlanmadan önce ele alınmasını sağlar.
Alt yükleniciler kendi çalışmalarıyla bilinen sorunlara odaklanarak çabalarını ilk seferde
kaliteye yaklaşmaya odaklayabilirler. Bu taktirde bir sonraki alt yüklenici için işle ilgili mevcut
unsurları, iş tamamlama ihtiyaçlarına dahil etmeyi de unutmayın.
3. Alt yüklenicilere kendi denetimlerini yaptırın
Alt yüklenicilerin Kendi Kendini Teftişi, inşaat sürecinde önemlidir, çünkü iyileştirme için neyin
ele alınması gerektiğini tanımlar. takip edildiğinde, inşaat sırasında tehlikeler ve çatışmalar
önlenebilir. Şirketler, potansiyel tehlikeleri ve sorunları belirlemek için ekipmanlarını ve iş
sahalarını kapsamlı bir şekilde kendi kendilerine denetlemek (ve sürekli olarak izlemek) için
zaman ve özveri harcarlarsa, çalışan yaralanmalarının sayısı önemli ölçüde azalacaktır.
Kontrol listelerini birlikte oluşturduktan sonra, alt yükleniciler bunları kendi denetimlerini
yapmak için kullanabilir ve çalışmaları tamamlandığında size haber verebilir.
Alt yüklenici ilk kontrol eden olduğu için başkaları tarafından mutlaka incelenecek unsurları
kontrol edebilir ve geri aramalardan kaçınabilir. Bu süreç, onlara kendi çalışmalarını kontrol
etmeleri ve tamamlandığında imzalamaları için ek teşvik sağlar.
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4. Saha gezileri sırasında kontrol listelerini kullanın
Zaten şantiyeyi düzenli olarak gezmek için zaman ayırıyorsunuz. Bir kontrol listesine süreçteki
yeni unsurları eklemek fazla zaman kaybettirmez aksine dikkatinizin farkındalık sorunlarına
odaklamanıza yardımcı olabilir.
Kolay başvuru için bir kontrol listesine sahip olmak, olası sorunları ortaya çıkmadan önce
belirlemenize de olanak tanır, böylece bir sonraki alt yüklenicilerle çalışabilirsiniz.
Kontrol listelerine yeni başlıyorsanız, süreç size bunaltıcı gelebilir. İşin her aşaması için her bir
alt yüklenici için nasıl bir kontrol listesi oluşturacaksınız? İyi olan şu ki, hepsini önceden
yapmak zorunda değilsiniz. Saha denetiminde iken kontrol listelerine ekleyin ve bunları
oluşturmak için alt yüklenicilerle birlikte çalışın.
Bunu bir kez yaptıktan sonra, mevcut kontrol listelerini gelecekteki işlerde kullanabilir ve
gerektiğinde

değiştirebilirsiniz.

Ayrıca,

alt

yüklenicilerden

kendi

kontrol

listelerini

oluşturmalarını ve bu kontrol listeleri ile denetim yapmalarını isteyebilirsiniz.
5. Kalite yönetim yazılımını kullanın
Kalite yönetim sistemi yazılımı, denetim sürecini daha verimli ve etkili bir şekilde
tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her bir alt yüklenici için, en çok hangi
kusurların ortaya çıktığını hızlıca görebilir ve bunları iş güvenliği kontrol listenize
ekleyebilirsiniz. Ayrıca incelemeler sırasında not ekleyebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Tüm bu
veriler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve iletilir, böylece hızlı kararlar alabilir ve projeyi
rahatça ilerletebilirsiniz.
Sonuç olarak özetle, şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği iç denetim (izleme ve kontrol) aşağıdaki
şemada olduğu gibi üç aşamada tamamlanmaktadır.

1. AŞAMA

• Kontrol listesini oluşturma ve uygulama

• Uygunsuzlukların giderilmesine ilişkin kontrol
2. AŞAMA formunun hazırlanması ve uygulanması
• Uygunsuzlukların giderilmesine ilişkin düzeltici
3.AŞAMA ve önleyici faaliyetin takibi
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Şantiyenizde iş sağlığı ve güvenliği kontrollerini tamamlamak için ilk aşamada hazırlanan inşaat
sahasının denetimi kontrol listesi, işverenler ve/veya iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından
kullanılan araçlardır. Kontrol listesi kullanılarak yapılan işyeri güvenliği denetimleri, tehlikeleri proaktif
olarak ele alırken ortamların düzenli ve kapsamlı değerlendirmelerde sizlere yardımcı olacaktır.
Bu itibarla, inşaat sahasının denetimi kontrol listesi, inşaat iş kolu genelinde belirlenen yüksek
standartların karşılanmasını sağlamak için şantiyelerin resmi denetimine hazır hale getirecek bir
harekete ilişkin sistemdir.
Hazırlanan kontrol listesindeki her görev, kontrol edilecek farklı bir öğe segmentine yöneliktir. Bunun
için her görevin içinde kontrol edilecek ve izlenecek daha fazla ayrıntı bulunmaktadır.
Makalemizdeki şablon özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde düzenleyebilir, form alanları ekleyebilir ve
alanları istediğiniz yere yükleyebilirsiniz.
İş sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için denetimleri yürütmenin en önemli yönlerinden biri, bunları
düzenli olarak gerçekleştirmek ve nasıl ve kimler tarafından yürütüldüklerini doğru bir şekilde
raporlanması ve belgelenmesidir. Bu ise, kontrol listelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte çalıştırdığınız
kontrol listelerinin bir kaydını içerecektir.
Saha denetimleri, yasal kurallara ve düzenlemelerine uyulduğundan emin olmanın bir göstergesidir.
Bu bakımdan süreci kolaylaştırmak ve standartları yükseltmek için bu kontrol listesinin kullanılması
sizlerin yararınadır.
Daha sonra ki aşamada şantiyenizde yapılan izleme ve kontrol çalışmaları sonucu, herhangi bir
faaliyetin yasal zorunluluklara, geçerli düzenlemelere, işverenle imzalanan sözleşmelere ve
şartnamelere uygun olmaması durumunda risklerinin yok edilmesi veya azaltılması için EK.3‟deki
“Uygunsuzluk Kontrolü Formu”na uygunsuz görülen konuları yazınız ve anılan forma göre düzeltme ve
tekrarının önlenmesine ilişkin faaliyetleri başlatın.
Ana müteahhit (inşaat firması), iş sağlığı güvenliği yönetim sistemine ait iş sağlığı güvenliği amaç ve
hedefleri, iş sağlığı güvenliği yönetim programı, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme kayıtları, iş
sağlığı güvenliği denetimi kayıt ve raporları, şikayet ve öneri kayıtları, eğitim kayıtları, yönetimin
gözden geçirilmesi ile ilgili kayıtlar, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi raporları ve acil durum kayıtları,
yönetim sistemleri kayıtları olarak kabul edilir, bu bakımdan anılan belgeleri mutlaka saklayın.
Son aşamada ise, denetim kontrollerinin sonucu meydana gelen uygunsuzlukların nedenlerini
gidermek ve tekrarını önlemek için düzeltici faaliyetlerde bulunmalısınız. Bunun nedeni, denetim
kontrol sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesidir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için “Düzeltici
ve Önleyici Faaliyet Takip Formu” kullanılarak bu yöndeki uygunsuz faaliyetlerin takibini ve böylece
oluşabilecek potansiyel uygunsuzlukların tekrarının önlenmesini sağlarsınız (Bkz. EK.4).
Daha sonra düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının ilgililer tarafından kaydedildiğini ve etkinliğini
gözden geçiriniz. Sonuç olarak denetim kontrol planları, faaliyetlerin iş sağlığı güvenliği yönünden
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belirlenen

öneme,

önceki

denetimlerin

sonuçlarına

ve

prosedürlere

dayanarak

hazırlanır.

Gerçekleştirilen her denetimin sonuç raporunda bir sonraki denetimin hangi ayda yapılacağı duyurulur.
Yapılan denetim kontrol sonuçları, yönetimin gözden geçirmesi için raporlanır ve ayrıca denetlenen
faaliyetten sorumlu bölüme de bilgi verilir. Tetkiklerde bulunan eksikliklerle ilgili sorumlu bölüm
tarafından düzeltici faaliyetler takibi ile doğrulanır ve kayıt altına alınır.

KAYNAKLAR


Top 10 Construction Safety Checklists in 2020 https://safesitehq.com/construction-safetychecklists-2020/#jobsite-hazard



https://www.safesitefacilities.co.uk/knowledge-base/health-and-safety-checklist-forconstruction-sites



OSHA CHECKLIST FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY
http://www.scosha.llronline.com/pdfs/construction%20check%20list.pdf



https://www.sitesafe.org.nz/globalassets/products-and-services/sssp-v2/interactive/ssspinspection-checklist-interactive.pdf



https://safety.unsw.edu.au/hs812-construction-site-inspection-checklist



http://c.ymcdn.com/sites/escabc.com/resource/collection/C400912B-6648-4376-A9B733FE411943C0/Construction%20Site%20Inspections.pdf



http://www.epa.ohio.gov/portals/35/storm/cgp_ins1.pdf



http://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/ConstructionSafetyChecklist_Engli



https://www.process.st/checklist/site-inspection-checklist/#search-for-fall-hazards
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EK.1

ÇalıĢma Ortamının Gözetimi ile Ġlgili Saha Kontrol
Listesi
Bu kontrol listesi, bir şantiyede yaygın sorunlar olup olmadığını incelemeye yardımcı olacak bir
kılavuz olarak kullanılabilir. Kapsamlı bir liste olmadığı için şantiyenizdeki tüm tehlikeleri
kapsamayacaktır. Tek bir denetimde veya bir dizi daha kısa denetimde tamamlanabilir.

Doküman No:
Kontrol Tarihi:

Şantiyenin adı:
Şantiyenin konumu:
Aktif alt işveren şirketler:
Proje Müdürü (Şantiye yöneticisi):
Proje Müdürünün telefon numarası:
Şantiyedeki çalışan sayısı:
Kontrol Tarihi:
Kontrol edilen Alt Yüklenici:
Kontrol edilen bölge:
ġantiye ġefi’nin Adı ve Soyadı:
ÖLÇÜLEN
KONTROL EDĠLEN KONULAR
E
(*)
(*) E = Kontrol sırasında gözlendi yeterli görüldü/olumlu
(**) H = Kontrol sırasında gözlendi uygun değil/olumsuz

H
(**)

G
(***)

D
(****)

(***) G = Denetim sırasında gözlendi gerekli değil
(****) D = Şantiyede gözlenim sırsında düzeltildi

Genel Saha Düzenlemeleri
a)
ġantiye Güzergahı, UlaĢım Yolları ve Saha Düzenlemeleri:
Tedarikçiler ile ziyaretçilere ait araçlar şantiyeye “Araç Giriş İzni ve yaka kartı”
ile mi alınıyor?
Giriş işlemleri ilgili Talimata uygun yapılıp, çalışanların yaka kartları veriliyor
mu?
Geçici işçiler ile ilgili Prosedür var mı prosedüre uygun çalıştırılıyor mu?
Çalışma yerlerinin hepsinde emniyetli giriş yolları var mı, giriş yollarında
geçişe engel olabilecek malzeme ve moloz bulunduruluyor mu?
Blok/bina giriş veya kapıların üzerlerinde çalışmalar devam etmekte ise giriş
ve kapıların üzerine en az 5x10 cm. kalınlığındaki sağlam tahtalar ile koruma
(sundurma) yapılmış mı?
İnşaat sahası içerisindeki yollar yeterli genişlikte mi, tüm virajların açık görüş
sahası ve mümkün olduğunca geniş bir çapta mı, hız tahdidi konulmuş mu?
Yollarda toz oluşumu kontrol altına alınmış mı?
Çalışanlar, çalışma alanı dışındaki sahaya izinsiz girme ve arazi sahibinin
hakları konusunda bilgilendirilmiş mi?
Şantiye sahası ofisler, yemekhane, yatakhaneler, ambarlar, laboratuar dahil
inşaat alanları çit ile meskun yerde ise ortalama 2 m. yükseklikte perde ile
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çevrilmiş mi?
Gerekli yerlere “İnşaat Sahası Giriş Yasak” levhaları dikilmiş mi?
Betonun naklinde kullanılan araçların hızları, tonajları, yeterlilikleri TC
Karayolları ile Trafik Komisyonu kararlarına ve TS 11222 standartlarına uygun
mu?
Beton ve beton malzemeleri (agrega, kum) nakledilirken, taşıma araçlarından
ulaşım yollarına dökülüyor mu?
Kamyonlar tehlike yaratacak bir şekilde fazla yükleniliyor mu?
İşyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler uygun şekilde kırmızı
renkte ışıklandırılmış mı?
b)
Düzen ve temizlik
Yapı alanının düzenli ve temiz tutulması sağlanmış mı? Sivri uçları veya
keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar düzenli periyotlarla çalışma
alanlarından uzaklaştırılmış mı?
Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan sivri veya keskin kenarları
bulunan malzemelerin saplanma riskine karşı gerekli koruyucu malzemeler ile
korunması/kaplanması sağlanmış mı?
Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale
gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler
alınmış mı?
İnşaat atıkları için konteynerleri sağlanmış mı?
Çimento kalıntısı ve diğer atıklar, boşaltma kanallarına veya su yollarına
boşaltılıyor mu?
Alt Yüklenicilere ait tüm inşaat artıkları, sınıflarına göre ayrıştırılarak,
oluşmalarından itibaren 24 saat içinde şantiye içinde bulundukları yerden
kaldırılarak ve şantiyede daha önceden tanımlanmış olan “Atık Depolama
Sahası” na götürülüyor mu?
c)
Geçici Yollar/ Binalar/ Yapılar
Kullanımı sona eren binalar, yapılar, müşteri ile yapılan şartnamelerde
belirtildiği şekilde sökülmüş mü?
Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanların sağlık ve
güvenliğini etkileyebilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları
güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenmiş mi?
İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma
şartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde
çalışılmasına ve bu yerlere girilmesine izin verilmiş mi?
Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde ya da yıkılmakta olan yapılarda
çalışanları yapının dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan
risklerden korumak için yeterli tedbirler alınmış mı?
İçme ve kullanma suyu havzalarının kısa ve orta mesafe koruma alanlarına
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geçici/kalıcı yapı tesis edilmiş mi?
Şantiyede çok katlı bloklarda her katta içme su mevcut mu ve çalışanların
çalıştığı alanlara mümkün olduğunca yakın mı?
d)
ÇalıĢma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması
Çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak
aydınlatılmış mı? Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu
çalışmalarda veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli
suni aydınlatma sağlanmış mı, tesisat darbeye karşı korumalı mı?
Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri,
çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak özellikte olur ve uygun şekilde
yerleştirilmiş mi?
Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki
herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi var mı?
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar
Çalışılan yerlerin, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak,
çalışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması
sağlanmış mı?
Yükleme yerleri ve rampalar da dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve
güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakınında çalışanlar için tehlike
oluşturmayacak şekilde tasarlanarak yapılmış mı?
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 sağlanmış mı?
Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer
kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılır veya uygun
koruyucu tedbirler alınmış mı? Yollar görülebilir şekilde işaretlenip, düzenli
olarak kontrolü yapıldıktan sonra her zaman bakımlı olması sağlanmış mı?
Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve
merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur.
Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç
ve gereç kullanılarak engellenmiş mi?
Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenip,buralara görünür şekilde uyarı levhaları
konulmuş mu? Bu bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli
tedbirler alınmış mı?
Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı
gerekli işaretlemeler ve önlemler alınmış mı?
Acil durum ve Ġlk Yardım
Acil durumlarla ilgili risk değerlendirmesi yapılıp “Acil Durum Planı”
hazırlanmış mı?
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Şantiyede acil durumlarda gerekli çıkış yolları açıkça işaretlenmiş mi?
Yangınla ilgili ekip belirlenip eğitildi mi?
İlk yardım ekibinde sertifikalı ilk yardım elemanı bulunuyor mu?
Acil durum müdehale eğitimleri ve tatbikatları (mümkün olduğunca)
bütün personelin katılımı ile senede bir defa yapılıyor mu?
Acil durum planları belli periyodlarla gözden geçiriliyor mu? gerekli
görüldüğünde değişiklik yapılıyor mu?
Acil telefon numaraları herkesin okuyabileceği yerlere asılmış mı ve tüm
şantiye çalışanları biliyor mu?
Şantiyede çalışma alanında uygun boyutta, kontrol edilmiş ve stoklanmış bir
“İlk Yardım Çantası” var mı?
Acil durum telefon numaraları ilan edildi mi ve/veya tüm çalışanlara açık mı?
Acil durum göz yıkama ve/veya duş üniteleri erişilebilir yerde mi?
İş yerinde ilk yardım çantası var mı?
Yangın söndürücüler hazır mı (engellenmemiş)?
Yangın söndürücüler kontrol edildi mi?
Şantiyede CPR ve İlk Yardımı yapacak kişi bu konuda eğitim almış mı?
Çıkışlar işaretlendi mi? Engellenmedi mi?
Yangın söndürücüler hazır mı (engellenmemiş)?

Erozyon ve Sedimentasyonun (çökmenin) Önlenmesi
Yağmur veya eğimli arazi koşullarından dolayı oluşabilecek toprak akıntısını
önlemek için, eğim kırıcı küçük setler oluşturularak, erozyona karşı tedbir
alınmış mı?
Yağmurla oluşacak su akışının küçük göletler oluşturmasının önüne geçilerek
suların cazibe ile akışı sağlanmış mı?
Erozyonun önlenmesine yönelik bitkilendirme de toprağın ve topografyanın
izin verdiği ölçüde doğal olarak yetişen bitki tercih edilmiş mi?
Hafriyat depolama işlerinin başından itibaren her aşamasında gerekli geçici
ve kalıcı drenajlar yapılmış mı?
İnşaat dönemi sonunda, herhangi bir çöküntü ve erozyon oluşmayacak
şekilde zemin düzeltilerek hafriyat depo alanları terk edilmiş mi?
İnşaat dönemi sonunda doğal drenaj sağlanacak ve saha düzeltilerek terk
edilmiş mi?
Ocaklar, erozyon oluşmayacak şekilde şev ve palyeler (basamaklar) açılarak
işletilmiş mi?
Yüzey suyunun birikmesini engellemek ve eğimlerin toprak yığınlarının ve
diğer alanların aşınmasını korumak için gerekli olabilecek ortalama 2 m.
yüksekliğinde itina ile düzenlenmiş toprak setlerinin inşaatı gibi diğer önlemler
alınmış mı?
İnşaat dönemi sırasında oluşan herhangi bir su yatağı veya erozyon yatağı
tekrar doldurulacak, sıkıştırılacak ve alanlar tekrar düzgün durağan hale
getirilmiş mi?
ĠSG Eğitimi
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İSG eğitimi; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl
korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha
güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla mı hazırlanıyor?
Her yeni işe girene “işe giriş eğitimi” veriliyor mu?
Her gün işe başlamadan önce yapacağı işe uygun kısa konuşmalı eğitim
veriliyor mu?
Her çalışanın “Mesleki Eğitim Belgesi” bulunuyor mu?
Her çalışan yapacağı işe uygun 16 saatlik İSG eğitimleri tamamlanmış mı?
Çalışanlar, iş sağlığı ve güveliğe ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine,
bilgilendirme ve eğitim programlarına katılıyor mu?
Çalışanlara verilen İSG eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutuluyor
mu?
Şantiyede verilen eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler
kullanılıyor mu?
Çalışan temsilcilerine özel olarak eğitim veriliyor mu?
Şantiyeye geçici süre ile gelen işçilere işe başlamadan önce eğitim veriliyor
mu?r
Elle TaĢıma ĠĢleri
Şantiyede yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş
organizasyonu yapılmış mı? yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik
sistemler kullanılarak taşınması sağlanıyor mu?
Elle taşıma işleri için risk değerlendirmesi yapılmış ve tüm tarafların kullanımı
sağlanmış mıdır?
Elle malzeme kaldırılması işlemleri için bir Yöntem Talimatı var mı?
Elle kaldırılması gereken 25 kg.dan fazla ağır yükler birden çok kişilere
paylaştırılıyor mu?
Elle Taşıma İşlerinde, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış
taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler (özellikle bel ve sırt incinmeleri,
düşme ve kayma tehlikesi) hakkında işçilere ve temsilcilerine yeterli bilgi ve
eğitimi verilmiş mi?
Elle malzeme taşıyanlar eldiven ve çelik burunlu ayakkabı giyiyorlar mı?
ĠĢ Ekipmanı ile Kaldırma, iletme makineleri (Kule vinç, Mobil vinç vb.) TaĢıma ĠĢleri
Kaldırma, iletme makineleri ve araçlarının tamburları kaldıracağı yüke ve
halatın çapı nitelik ve sargı sayısına uygun mu?
Kaldırma makinalarında kaldırabileceği maksimum yükü gösterir levha var
mı?
Kaldırma makinelerinin "Periyodik kontrol ve deney Raporu" tutuluyor mu?
Yüklerin kaldırılması ve taşınmaları sırasında yetiştirilmiş (sertifikalı) işaretçi
kullanılıyor mu ?
İşaretçi operatörü kolayca görülebileceği bir yerde duruyor mu ?
Kim tarafından verilirse verilsin operatör dur işaretine uyuyor mu ?
Yükler dik olarak kaldırılıyor mu ?
Yükler kaldırılmadan önce, operatör tarafından sesli bir sinyal verilerek,
işçiler tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor mu ?
Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü),
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taşıyacakları yükün en az 5 katına eşit mi ?
Kule vinç kabinleri içinde rüzgarın hızını ölçen “anomometre” cihazı var mı?
Kule vinçlerde yük kancası üzerine bağlı, sürekli aydınlatma sağlayacak
lambalar var mı?
Seyyar vinçlerin gece çalışmalarında, farları ve arkalarındaki stop lambaları
yakılı vaziyette mi ?
Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6' dan aşağı olmayacak şekilde mi ?
Mobil vinç operatörlerinin "G" sınıfı sürücü belgesi var mı ?
Vinç kaldırma kancasında emniyet mandalı bulunuyor mu ?
Bez sapanlar 6 ayda bir yenileniyor mu ?
Sapanlama (Yükleme, BoĢaltma ve Depolama ĠĢçilerinin) iĢleri
İşe başlamadan önce yük takma ve sapanlanma teçhizatların sağlamlığı,
onların üzerindeki kontrol markasında (küçük levhadaki) numara, test tarihi
ve yük kaldırma kapasitesinin yazıldığını kontrol ediliyor mu?
Yükün belirtilen azami ağırlığı aşıp aşmadığı her seferinde kontrol ediliyor
mu?
Çalışma alanında yükü güvenli olarak takma ve sapanlama tekniklerini
gösteren şekilli resimlerinin ve değiştirilecek olan ve ağırlıklarıyla beraber
temel yük listesi bulunuyor mu?
İşçiler sapanların azami kapasitesini biliyor mu?
Tüm sapanları kullanmadan önce kontrol ediliyor mu?
Kaldırılan yükün altında başka işçiler de bulunuyor mu?
Açılı kaldırma işlemine operatörler ve sapancılar uyuyor mu?
Kaldırmadan önce kaldırma rotasının açık olmasını sağlanıyor mu?
Kancaların emniyet kilitleri var mı?
Hasarlı veya markalanmamış olan yüke sapanlama yapmasına ve
kırılmış halkaları vida veya tel ile bağlanmasına izin veriliyor mu?
Operatörler ve sapancılar el işaretlerini biliyorlar mı?
Yük kaldırma ve yer değiştirme her işleminden önce sapancı bizzat kendisi
operatöre veya işaretçiye sinyal veriyor mu?
İnsan taşıma işleri ancak onaylı ve test edilmiş çelik kafesli asansörde mi
yapılıyor?
Yükü öne / yana çekmek, hızla döndürmekten kaçınılıyor mu?
Halatı yavaş yavaş mı sarılıyor?
Mobil vincin tüm ayakları kaldırma esnasında açık bulunduruluyor mu?
Ayaklar, eşit dağılım için plaka üzerine konulmuş mu?
Rüzgarın hızı 20m/s aşması veya görüşün engellenmesi durumunda vinç
operasyonları durduruluyor mu?
Vinç operatörüne işaret veren kişiler eğitilmiş mi?
Kullanılacak sapanlar üzerinde ağırlığı gösteren renk kodu bulunuyor mu?
Sapanlar asılı vaziyette depoda muhafaza ediliyor mu?
Vinç operatörü yetkinli sertifikasına sahip mi?
Vincin geçerli sertifikası var mı? alarmı çalışıyor mu?

13

Vinç operatörü günlük denetim formunu doldurmuş mu?
Kaldırılan yük ile kaldırmayı yapan ekipman uyumlu mu?
Zemin koşulları uygun mu?
Destek ayaklarının tümü açılmış ve ayakların altına tahta takozlar
yerleştirilmiş mi?
Kaldırma aracının dönüş yarıçapını kapsayan alanın güvenliği alınmış mı?
Ekipmanın çevresindeki alan ve hareket edeceği yol engellerden temizlenmiş
mi?
Kazıcılar kaldırma aracı olarak kullanılıyorsa, (Güvenli Çalışma Yükü)
belirlenmiş ve araca kaldırma noktası yerleştirilmiş mi?
Sosyal Tesisler (KoğuĢlar, ofisler, banyo ve tuvaletler)
Sosyal tesislere ilişkin Risk Değerlendirmesi yapılmış ve tüm işçilerin
görebileceği yere asılmış ve risklere karşı önlemler alınmış mı?
Tuvaletler yeterli sayıda mı?
Banyolarda sıcak ve soğuk su sağlanmış mı?
Kirli çamaşırların yıkanması için gerekli mekan ve gereç sağlanmış mı?
Çamaşır kurutma sağlanıyor mu?
Banyoda ve tuvaletlerde sabun ve havlu sürekli sağlanıyor mu?
İçme suyunun tahlili düzenli yapılıyor mu?
Koğuşların havalandırması sağlanıyor mu?
Haşerelere (insektisitlere) ve farelere (rodentisitlere) karşı ilaçlama yapılıyor
mu?
Koğuşlarda kalanların adları kaldıkları odanın kapılarına yazılmış mı?
Koğuşlarda kalanlara hijyen konusunda eğitim verilmiş mi?
Koğuşlarda kapalı mekanlarda sigara içilmesi yasaklanmış mı?
Sosyal tesislerde yangına karşı önlemler alınmış mı?
Elektrik ĠĢleri
Elektrik bakım işlerini yapanın mesleki eğitim belgesi var mı?
Kullanılan elektrik kablolarının tel çapı uygun boyutta mı?
Tüm elektrik tesisatı ve ekipmanları topraklı mı?
Hasarlı uzatma kabloları hizmet dışı bırakılıyor mu?
Toprak elemansız uzatma kabloları hizmet dışı bırakılıyor mu?
Elektrik dağıtım panolarında kaçak akım rölesi bulunuyor mu?
Elektrik dağıtım panolarının kapakları kilitli mi?
Pano kapağı gibi elektrik olmayan tüm alanların gövde topraklaması var mı?
Elektrik dağıtım panolarının yılda en az bir defa yetkili muayene kuruluşları
tarafından kontrolleri yapılıyor mu?
Elektrik dağıtım panolarının ana şalterleri kilitlenebilen türde mi?
Ampuller koruma kafesi içine alınmış mı?
Islak ya da nemli yerlerde kullanılan uzatma kabloları askıda mı naklediliyor?
Tehlikeli yerlerde kullanılan tüm elektrikli aletler standartlara uygun mu?
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Elektrik tehlikeleri hakkında işçilere eğitim verilmiş mi?
Elektrik dağıtım panolarında ana şalter gövde dışında ve kapalı konumda
iken kilitlenebiliyor mu ?
Seyyar uzatma kabloları TS 40 normuna uygun mu ?
İletkenlerin bağlantısı vidalı klemens, lehim veya kaynakla yapılmış mı ?
Çıplak uçla prizden akım alınması önleniyor mu?
Metal gövdeli projektörlerin topraklama hattı var mı? Gövdeye bağlantısı
yapılmış mı?
Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde midir?
Elektrik tesisatının periyodik bakımları en az yılda bir defa yetkin kuruluşlarca
bakım programına uygun şekilde yapılmakta mıdır?
Çalışanlar hasar görmüş herhangi bir elektrik aksamı ile karşılaşmaları
durumda ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirilmiş midir?
Acil durumlar oluşması durumunda çalışanlar elektrik tesisatının ne şekilde
kapatılacağı ile ilgili bilgilendirilmiş midir?
Çalışmalar sırasında güvenlik ve sağlık işaretleri veya levhaları kullanılmakta
mıdır?
Açıkta kablo bulunmamakta ve prizlerin sağlamlığı kontrol edilmekte midir?
El feneri vb. cihazlar düşük voltajda çalışmakta mıdır? (24V).
380 V ile çalışan cihazların hepsi endüstriyel (standart: IEC 60309-1, -2) fiş
ve prizli dir?
380 V ile çalışan cihazların bakımları yapılmakta ve çalışanlar arızaları
bildirmekte midir?
Mevcut ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılmakta mıdır?
Tüm makinelerin acil durdurma tertibatı var mıdır?
Makinelerin bakımı imalatçının talimatları doğrultusunda yapılıyor mu?
Mevcut elektrikle çalışan makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe
olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu var mıdır?
Yüksekte Yapılan ÇalıĢmalar
Tüm çalışanların işyeri hekiminden” yüksekte çalışabilir ”sağlık raporu
mevcut mu?
Tüm çalışanların “Yüksekte çalışma eğitim” aldığına ilişkin kayıtları bulunuyor
mu?
Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların
mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanıyor mu?
Yüksekte çalışma ile ilgili risk analizi yapılmış ve riskler kontrol edilebilir
seviyeye indirilmiş mi?
Risklere yönelik acil durum planları oluşturulmuş, projedeki çalışanlar bu konuda
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eğitilmiş mi?
Döşeme kenar boşluklarına sağlam korkuluk yapılmış mı?
Döşeme üzeri boşluklar kapatılmış mı?
Duvar boşluklarının korkulukla rı takılmış mıdır?
Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve
ekipmanlarla sağlanıyor mu?
Yüksekten düşme ile ilgili acil durum planı var mı?
Toplu koruma önlemlerinin alınamadığı yerlerde yapılan işlerin özelliğine
uygun ankraj noktaları veya yaşam hatları oluşturularak paraşüt tipi kemer
sistemlerinin kullanılması sağlanıyor mu?
Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve
bakımlarının yapılması sağlanıyor mu? Uygun olmayan donanımların
kullanılması engelleniyor mu?
Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol
tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.
Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin
gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin
düşmelerini engelleyecek tedbirler alınmış mı?
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan çalışma platformları ve geçitler
kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmış mı?
Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra
yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve
dikey yaşam hatları için gerekli olan ankraj noktaları ve yapısal
düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik
planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alınıyor mu?
Seyyar Merdivenler
Dayama merdivenlerin ek yerleri aynı uzunluktaki merdivenin gücünde olmuş
mu? Kırılmış veya hasara uğramış dayama merdivenleri derhal işten alınıp
imha edilmiş mi?
Seyyar merdivenlerin uzunluğu maksimum 4 m.‟ den fazla mı?
Metalden yapılmış dayama merdivenler, elektrik işi yapılan yerlerde veya
elektrik kablolarının değmesinin mümkün olduğu yerlerde kullanılıyor mu?
Dayama merdivenler yerlerinde hareket etmeden durmalarını sağlamak için
üstten, ortadan ve alttan sabitlenmiş mi? Merdivenlerin konulduğu destekler
üstte ve altta hareketsiz konulacak yükleri taşıyabilecek güçte ve yana doğru
hareket etmeyecek şekilde olmuş mu?
Yüksekliği 6 m.‟den fazla tüm yapılarda ulaşım sabit merdivenler ile yapılmış
mı? Dört veya daha fazla basamaktan oluşan merdivenlerde uygun
yükseklikte merdiven korkuluğu bulunmuş mu? Döşeme üzeri merdiven
boşlukları düşmeleri engellemek amacı ile korkuluk ile kapatılmış mı?
Merdivenlerin üstünde veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde takım, alet
veya herhangi bir eşya bırakılmaymış mı? Kırık parçalar, sivri eşyalar, yağlı
veya tinerli bezler ancak bunlar için ayrılmış özel kaplara atılmış mı?
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Merdivenler sürekli olarak temiz bulunduruluyor mu?
Ayaklarının zemine oturduğu yer sağlam ve sert bir zeminde mi?
Merdivenin zemine bastığı yer dayanan duvardan uzaklığı yüksekliğinin ¼
oranında mı?
Merdivenin ayakları dayanma noktasından 1 metre çıkmış mıdır?
4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya
profilden mi yapılıyor?
10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 3 metrede bir dinlenme
platformu yapılmış mı?
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan taşınabilir (seyyar) merdivenler;
a) Yapısal olarak sağlam mıdır, düzenli olarak kontrol edilmekte midir?
b) Sadece uygun donanım ile eğitimli çalışanlar tarafından kısa süreler
için kullanılmakta mıdır?
c) Kullanılırken usulüne uygun sabitlenmekte midir?
Ġskeleler
Tüm iskeleler günlük muayene edilip kayda geçiriliyor mu?
Dış cephe iskelelerin binaya bağlantıları özel aparatı ile mi yapılmış?
Dış cephe iskeleleri, sadece sorumlu ve yetkili teknik elemanın gözetimi
altında, sertifikalı iskelecilere, iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz
önünde bulundurularak kurduruluyor mu ve sökülüyor mu?
İskeleler ve her türlü müştemilatı azami yükün en az 4 katı ağırlığa, azami
yükün en az 6 katı ağırlığına dayanabilecek kapasitede mi?
İskelelerin taşıyabilecekleri azami yük, ikaz levhaları var mı ve iskelelerin
görünür yerlerine asılıyor mu?
İskelelerde mutlaka ara ve üst korkuluk olmak üzere iki adet korkuluk
bulunuyor mu?
İskele katlarından alet ve malzemelerin düşmesinin önlenmesi için, döşeme
dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir eteklik tahtası bulunuyor mu?
İskele üzerinde çalışan işçilerde, düşmelere karşı emniyet kemeri
kullanıyorlar mı? kemer tutma halatı kancalarını sağlam yerlere takılıyor mu?
İskelelerde emniyetli bir şekilde çıkışı ve inişi temin etmek üzere uygun ve
sağlam merdivenler bulunuyor mu?
Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru, kelepçe ve madeni kısımlar
TS EN 4841 standardına uygun mu?
İskele yapımından başka işler için kullanılmış olan boru ve diğer malzeme,
iskele yapımı işlerinde kullanılıyor mu?
Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılıyor mu?
Metal boru iskeleler, statik elektriğe karşı uygun bir şekilde topraklanmış mı?
Diğer çalışanlar iskele altına düşecek nesnelerden korunuyor mu?
Dış cephe çelik iskelelerde çalışma platformuna kattan çıkışlar da kullanılan
rampaların her iki tarafına korkuluk yapılıyor mu ?
Dış cephe çelik iskelelerde statik topraklama yapılıyor mu ?
Dış cephe çelik iskelelerde çalışma platformlarının dış boşluk kenarlarında
15 cm yüksekliğinde eteklik tahtası var mı ?
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İskelenin en alt noktasında kalas üzerine oturan borularda dörtgen tabanlık
var mı? Çivilenmiş mi ?
Dış cephe iskelesinin dış kenarında kurulu malzeme taşıma ceraskalları her
üç ayda bir periyodik kontrol ve deneyi yapılıyor mu?
KiĢisel Koruyucu Ekipman (KKD)
Bir değerlendirilmesi yapılıp gerekli KKD belirlenmiş mi?

KKD lerin kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim veriliyor mu?
Şantiyede görev ünvanı ne olursa olsun tüm çalışanlara baret giydiriliyor mu?
Kalıpçılar ve demirciler sahaya çıkmadan önce baret, emniyet kemeri, çelik
burunlu ayakkabı ve fileli yelek giyiyorlar mı?
Tüm çalışanlara fileli yelek (işaretçi yeleği) giydiriliyor mu?
Yapılan işe uygun eldiven giyiliyor mu?
Malzeme taşıma alanında uygun çelik burunlu ayakkabı giyiyorlar mı?
Tozlu ortamda toz maskeleri kullanılıyor mu?
Uygun olan yerlerde çalışanlar tarafından doğru tipte solunum cihazları
kullanılıyor mu?
Gerekirse, odyogramlar, gürültüye maruz kalma kayıtları ve ilgili belgeler
yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak tutuluyor mu?
Bir işitme koruma programına duyulan ihtiyacı belirlemek için gürültü
seviyeleri izlendi mi?
Gürültülü (gürültü seviyelerinin 90 dBA'yı aştığı) alanlarda çalışan her çalışan
için onaylı işitme koruyucu ekipman mevcut mu?
Kapalı alan çalışmalarında işe uygun KKD kullandırılıyor mu?
Kullanılan KKD‟lerde CE işareti bulunuyor mu?
Güvenlik gözlükleri ve/veya gözlükler mevcut ve kullanılıyor mu?
Bileme ve çapaklı işlerde yüz siperi kullanılıyor mu?
Düşmeye karşı koruma ekipmanının tümü, kullanımdan önce kullanıcı
tarafından, ayrıca bir yetkili Kişi tarafından yıllık olarak denetlenip kayda
geçiriliyor mu?
Düşmeye karşı koruma, tam vücut (paraşüt tipi) emniyet kemeri kullanılıyor
mu?
Yaşam hatları, toplu koruma tedbirlerinin alınamadığı veya yeterli olmadığı
durumlarda uygun ankraj sistemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile birlikte
kullanılıyor mu?
Uyarı Levhaları ve bandları
Şantiyede yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; toplu korunma
önlemleriyle risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı
durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulunduran;kullanılan güvenlik ve
sağlık işaretleri hakkında işçileri ve⁄veya temsilcilerini bilgilendirmeye yönelik
eğitim verilmiş mi?
İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri, yazılı
talimat haline getirilerek işçilere ve temsilcilerine verilmiş mi?. r
Kapalı Alanlarda Yapılan çalıĢmalar
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Şantiyede çalışanların içine girip çalışabileceği hacimde ve giriş ve çıkışı
kısıtlı olan, İçerisinde sürekli insan bulunması için dizayn edilmemiş,
potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman
bulunan yerlerde (kapalı alanda) işe başlamadan önce “Kapalı alanda
çalışma izni” alınıyor mu?
Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz
veya parlayıcı olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan çalışanları, kapalı
ortama girmeden önce ortam havası kontrol ediliyor mu?
Solunum için gerekli havayı sağlayacak olan doğal havalandırma yeterli
olmayan kapalı mekanlarda genel ya da yerel havalandırma yapılmış mı?
Genel ya da yerel havalandırma yapılmamış kapalı mekanlarda çalışanlara
kişisel koruyucu kullandırılıyor mu?
Çalışma bölgesinde yangın söndürücü yerleştirilmiş mi?
Tehlikeli maddelerle çalıĢma
Genel temizlik düzenli ve özenli mi?
Tüm çalışanlara “Malzeme Güvenlik Bilgileri” (MSD) açık bir şekilde
anlatılmış mı?
Yanıcı sıvılar saklama kapları uygun şekilde etiketlenmiş mi?
Tüm tehlikeli kaplar uygun şekilde etiketlenmiş mi?
Pnömatik aletlerin hortumları güvenli var?
Tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde yangın söndürme cihazı bulunuyor
mu?
Çalışanların sağlığının bozulmaması için önceden hazırlanan acil eylem planı
ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılmış mı?
Şantiye sahası içerisindeki tehlikeli atıklar veya kaplar, genel atık alanlarına
atılıyor mu? Şantiyelerdeki alt yükleniciler, bütün bu atıkları, yetkili
mercilerden alınan izin üzerine ve damperli araçlarla bertaraf ediyorlar mı?
Kaynak ve kesim iĢleri
Açık alev kullanımı, kaynak işleri ve alevlenebilir ortamlarda kıvılcım veya ısı
çıkaran ekipmanla çalışmalarda (taşlama, kesme ve kaynak işleri için)
çalışmaya başlamadan önce “Sıcak işler çalışma izini” alınıyor mu??
Basınçlı gaz tüplerinin taşınırken ve saklarken, güvenlik başlıkları yerinde
mi?
Tüm sıkıştırılmış gaz bulunan tüpler her zaman dik bir pozisyonda
sabitlenmiş mi?
Dolu veya boş tüm tüpler ayrı ayrı depolanmış ve etrafı kafes telle çevrili bir
yerde mi?
Yakıt gazın güvenli kullanımı konusunda işçilere eğitim verilmiş mi?
Oksijen tüpleri ve bağlantı parçaları yağ ve gresten uzak tutuluyor mu?
Oksijen ve gaz tüpleri regülatörleri düzgün ve hasarsız mı?
Tüm ark kaynak ve kesme makinelerinin fiş ve prizleri 5 elemanlı mı?
Kapalı alanlarda yapılan kaynak ve kesme işlerinde yerel havalandırma
sağlanıyor mu?
Oksijen ve LPG tüpleri özel arabasında zincirle bağlı ve üzerinde yangın
söndürücü var mı?
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Kaynak işleri yapan işçilerde “Kaynakçı Sertifikası” var mı?
Kaynak ve kesim işlerinde çalışanlar kişisel koruyucu kullanıyorlar mı?
Kaynak hortumları renkleri ve kelepçeleri düzgün ve uygun mu?
Hafriyat (Kazı) ve Alt Yapı ĠĢleri
Kazı işlerinde işe başlanılmadan önce izin alınıyor mu?
Kazı işinin yapılacağı yerde veya bölgede önceden döşenmiş elektrik, su,
doğalgaz, yakıt ve kanalizasyon vb. servis hatlarının bulunmadığı araştırılıyor
mu?
1,5 m.' den derin kazılarda şev veya iksa yapılıyor mu?
Şev verilmesi mümkün olmayan kazılarda derinliğin 1,5 metreyi aşması
durumunda kazı yan yüzlerinin çökmesine engel olmak için yan yüzler iksa
yapılmak suretiyle takviye ediliyor mu
1,5 metreden daha derin olan kazı işlerinde çalışanların inip çıkmaları için
yeteri kadar el merdivenleri bulunduruluyor mu? İksa için kullanılacak kalas
başları, kazı üst kenarından 20 cm. yukarı çıkarılıyor mu?
Kazı kenarları uyarı şeritleriyle çevrili mi?
Kazı alanlarındaki elektrik kabloları, gaz boruları, suyolları, kanalizasyon ve
benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı araştırılacak ve duruma göre gereken
tedbirler alınmış mı?
Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu
makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılıyor mu?
Bu makinaların üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurulmasına
izin veriliyor mu?
Hafriyat kamyonlarında “Araç Giriş İzni” kartı bulunuyor mu?
Elektrikli el aletleriyle güvenli çalışma sağlanıyor mu?
Rögar ve diğer alt yapı bacalarının kapalı tutulması sağlanıyor mu?
Kazı alanında çalışan kamyon ve benzeri taşıt ve araçların giriş çıkış yerleri
işaretlenmiş mi?
Araçlar ve taşıtların manevraları gözetici ile mi yapılıyor?
Kazılan toprağı dışarı taşıyacak hafriyat kamyonlarının kazı yerine kolaylıkla
girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimi 35 dereceden fazla mı?
Trafikte, araçların arkasından düşen malzemelerin meydana getirebileceği
olası tehlikelere karşı, yükler branda veya benzer bir malzeme ile koruma
altına alınmadan hiç bir malzemenin nakliyesi yapılmaymış mı?
1,5 metreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri
kadar el merdivenleri bulunduruluyor mu?
Kazı alanı ışıklandırılmış mı?
Kamyon sürücüleri “E” sınıfı, lastik tekerli iş makinesi operatörlerinin ise “G”
sınıfı ehliyetli mi?
Damperli kamyonlar yüksek gerilim hatlarının altından geçerken damperini
indiriyor mu? Uyarı levhaları mevcut mu?
Yağışlı havalarda işçi çalıştırılmamakta mıdır?
Çalışma alanında kazı izni bulanmakta mıdır?
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Kazı, çevrede çalışan insanları uyarmak amacıyla açık bir şekilde
işaretlenmekte midir?
Kazı alanının çevresi güvenlik şeridi ile çevrilmekte midir?
Trafikle kesişen yolların kesiştiği yerlere ikaz levhası konulmakta mıdır?
Kazıya yuvarlanma ya da düşme riski olan malzeme ve ekipmanlar kazı
kenarlarından en az 0,6 metre uzaklıkta bulundurulmakta veya gerekli
desteklerle tutulmaktadır ya da her ikisi birlikte yapılmakta mıdır?
Kazı içerisinden çıkarılan toprak kazı kenarından yeteri kadar uzağa
depolanmakta mıdır?
Şev verilmeyen ve teraslama yapılamayan çalışmalarda çalışanları
göçüklerden korumak için destekleme (iksalama) yapılmakta mıdır?
Kazı alanında elektrik kabloları, gaz bor, kanalizasyon v.s. araştırması
yapılmakta mıdır?
Kazılar kontrol mühendisi tarafından kontrol edilmekte midir?
Kazı durumu yapı iş defterine işlenmekte midir? Kazılarda mevzuata uygun
şev bulunmakta mıdır?
Kazılarda mevzuata uygun iksa bulunmakta mıdır? 150 cm den fazla olan
derinlikte el merdiveni kullanılmakta mıdır?
Kuyu ve lağım kazılarında emniyet kemeri (sinyal ipi ) kullanılmakta mıdır?
Ekskavatör ve buldozer v.b. makinelerde çalışanların operatörlük belgeleri
bulunmakta mıdır?
Araç boşaltılırken takoz kullanılmakta mıdır?
Ekskavatörler, arka kepçeli kazıcılar gibi araçların sesli uyarı sistemleri
bulunmakta ve yakınına görevli olanlar dışındakiler asla yaklaştırılmamakta
mıdır?
Genel olarak, çalışanlar yaptıkları işe bağlı olan tehlikelerle ilgili KKD
kullanmakta mıdır?
Çalışanlar tarafından baş koruması kullanmakta ve bu ekipmanlar iyi ve
hasarsız durumda mıdır?
Çalışanlar tarafından göz koruması kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi ve
hasarsız durumda mıdır?
Çalışanlar tarafından ayak koruması kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi ve
hasarsız durumda mıdır?
Çalışanlar yansıtıcılı yelek giyiyor ve bu ekipmanlar iyi ve hasarsız durumda
mıdır?
Çalışanlar tarafından gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde kulak
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koruyucu kullanılmakta mıdır?
Solunumla ilgili tehlikelerin olduğu yerlerde, ör. tozlu ve dumanlı ortamlar,
kimyasallar, çalışanlar tarafından solunum koruması (toz maskesi, solunum
cihazı) kullanılmakta mıdır?
Çalışanlar uygun olan yerlerde emniyet kemeri kullanmakta mıdır?
Çalışanlar kazı işlerinde kullanılan ekipmanların kullanımı ile ilgili gerekli
eğitimi almışlar mı?.
Kazı işlerinde kullanılan ekipmanları doğru bir şekilde kullanmakta mıdır?
ġantiye Kapı Güvenliği
Şantiyeye giriş yapan tedarikçiler ve ziyaretçiler güvenlik kontrol noktası
girişinden itibaren “Baret” giyiyorlar mı?
Bu kişiler şantiyede bulunduğu sürece İş Güvenliği Kurallarına uyuyorlar mı?
Şantiye içerisindeki tüm uyarı levhalarına, yer çizgilerine ve yönlendirici
işaretlere uymaya özen gösteriyorlar mı?
Yakıt tankları ve yoğun yanıcı maddeleri bulunduğu kağıt depoları, ambarlar,
vb alanlarda sigara içilmesine izin veriliyor mu?
Barikatlarla veya uyarı işaretleri ile belirlenen bölgelere giriyorlar mı?
Mobil ve Kule vinçlerinin çalışma bölgelerine giriliyor mu?
ġantiyede Hijyen ve Sanitasyon
Ofisler temiz ve iyi aydınlatma ile yeterli mi?
Genel çalışma alanının temizliği uygun mu?
Her türlü atık ve çöpler düzenli bertaraf ediliyor mu?
Şantiyeye gelen yemekler, antibakteriyel taşıma kaplarında mı getiriliyor?
Yemeklerin saklanması ve dağıtılması antibakteriyel ekipmanlarda veya
ortamlarda mı yapılıyor?
Yemekhanenin genel temizliği her gün yapılıyor mu?
Çöp konteynerleri çevre mevzuatına uygun yapılmış ve kullanılıyor mu?
Yatma, yeme ve yıkanma yerlerindeki sıhhi tesisat yeterli ve temiz mi?
Yemek yeme yerlerinde görevli kişilerin portör muayeneleri ile göğüs
radyografileri mevcut mu?
Yatma ve yemek yeme yerlerindeki içme suyu depoları dezenfekte ediliyor
mu?
Yemekhanede yeterli içme suyu ve içme kapları sağlanmış mı?
Tuvaletlerin devamlı temizliği sağlanıyor mu?
Yangın Önleme
Yangın eylem yöntem talimatı yazılı hale getirilmiş mi?
Yangın mücadele ekipmanları kolayca kullanılabilir durumda mı?
Şantiyede çalışan tüm kişiler bu ekipmanın yerini biliyorlar mı?
Ofislerde, yemekhanelerde, yatakhanelerde, atölyelerde, depolarda,
depolama alanlarında ve inşaat alanlarında yeterli sayıda yangın söndürücü
sağlanmış mı?
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Tüm inşaat alanları, bekleme odaları, ofisler, atölyeler ve depo avluları
günlük olarak temizlenmiş mi?
Tüm mutfak çöpleri, diğer çöpler, kağıtlar ve talaş, çalışma alanlarından
günlük olarak temizlenip önceden belirlenmiş boşaltım alanına nakledilmiş
mi?
Tüm jeneratörler/kaynak ve kesme ekipmanları, günlük olarak kontrol ediliyor
mu?
Alevlenebilir ve yanıcı tüm sıvılar ve gazların kullanılması veya bunların
depolanması, yetkili bir personelin denetimi yapılıyor mu?
Parlayıcı sıvıların ve gazların depolandığı, işlendiği veya kullanıldığı tüm
binalara ve depolara, “Sigara İçilmez” levhası asılmış mı?
İnşaatta kapalı mekanlarda yapılan çalışmalarda sigara içiliyor mu?
Kalıp ĠĢleri
Kalıpçılara Tetanoz aşısı yapıldı mı?
Kalıp tahtaları (özellikle üzerleri çivili olanlar) gelişi güzel etrafa atılıyor mu?
(Bunlar düzenli olarak istif edilecektir. Çivileri ya çıkartılıyor mu? ya da
dövülerek yassılaştırılıyor mu?)
Betonarme kalıp dikmeleri yeterli sağlamlıkta mı, kalıbın bel vermemesi için
belirli sıklıkla konuluyor mu?
Betonarme kalıplarında kiriş tabanları yeterli dikmelerle sabitleştirilmeden
üzerlerine çıkılıyor, yürünüyor veya çalışma yapılıyor mu?
Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına, düşmeleri önleyecek ara
korkuluğu da bulunan korkuluklar yapılıyor mu?
Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas
konduktan sonra mı çalışmaya başlanılıyor?.
Tavanı 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapıldıktan
sonra mı ızgara yerleşimi işinde çalışılıyor?
Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol ediliyor
mu? Bu kontroller kayda geçiriliyor mu?
Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif ediliyor mu?
Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçilerin girmelerine izin
veriliyor mu?
Yüksekte çalışan işçilerin servis yollarının sağlamlığı sık sık kontrol ediliyor
mu?
Yüksekte çalışırken el aletleri aşağıya düşmeyecek şekilde emniyetli bir yere
konuluyor mu?
Bina giriş rampalarının eni en az 80 cm. ve her iki tarafının da korkulukları
mevcut mu?
Kalıp montajı ve kurulması sırasında uygun iş eldiveni ve diğer gerekli
koruyucu malzemeler kullanılıyor mu?
Kalıp ya da kalıp malzemesi yanında yangına karşı gerekli tedbirler alınıyor
mu?
Her türlü el alet koruması üzerinde ve amacına uygun olarak kullanılıyor mu?
ve kullanımdan sonra uygun bir yerde korunuyor mu?
Vinçle yapılan kalıp montajı ve sökümü esnasında vinç çalışırken kalıbın
üzerinde işçi bulunuyor mu? ve kalıbın yönlendirilmesi kalıba bağlanan bir
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halat yardımıyla yapılıyor mu?
Kalıp montajı ve kurulması sırasında kullanılan merdivenler sağlam ve
güvenli mi?, uygun olmayan merdivenler kullandırılıyor mu?
Betonarme kalıplarının kiriş kanatları dış (boşluk) tarafından çakılıyor mu?
Kalıp yapan ve söken işçiler dikmelere tırmanarak çıkıyorlar mı?
Kiriş ızgaralarının üzerine çıkılarak montaj yapıldığında kolondan kolona
gerilen halata takılı emniyet kemeri (paraşüt tipi) ile mi çalışılıyorlar?
Kalıp ya da kalıp malzemesi yanında yangına karşı gerekli tedbirler alınıyor
mu?
Kalıp içinde oksijen kesme aparatı ile demir ve ankraj kesilmesi halinde,
düşen kızgın metal parçalarının yangın çıkmaması için önlem alınıyor mu?
Sökülen malzeme aşağı sahalara malzeme atılıyor mu?
Malzeme indiren halatlar sağlam mı?
Malzeme indiren makaralar sağlam ve güvenli mi?
Sökümü yapılan sahanın korkulukları var mı?
Sökümde kullanılan el aletleri güvenli mi?
Sökümde kullanılan el merdivenleri güvenli mi?
Beton döküm iĢleri
Çalışanlar işe uygun kişisel koruyucu malzemeleri (baret, lastik çizme, yüz
siperi, eldiven,iş elbisesi) kullanıyorlar mı?
Kolon ve perde dökülürken betoncu emniyet kemerinin tutma halatının
kancası ankraj noktasına veya yaşam hattına takılıyor mu?
Döşeme betonunun dökümü, dış kenar boşluklarında düşmeye karşı
korkulukları yapılmış olmadıkça betoncular işe başlatılıyor mu?
Vibratörlerin bağlandığı elektrik panolarının gövde topraklaması yapılmış,
kablolar sağlam mı?
Kalıp üzerinde yürüyüş yolları uygun, korkuluklar yapılmış mı?
Beton pompasının kurulduğu yer güvenli mi?
Beton perdeye dökülüyor ve perde dar ya da 3 m.'den daha yüksek ise,
beton hunisi kullanılıyor mu?
Mikserlerin bekleyeceği ve manevra yapacakları yer uygun mu?
Uzun sürecek beton dökümü için aydınlatma yeterli mi?
Şantiyeye giriş yapan transmikser ve pompa araçlarında baret, eldiven,
yağmurluk, emniyet kemeri, gözlük, sağlık çantası, trafik seti, el feneri, takım
çantası ve yangın söndürücü bulunduruluyor mu?
İşçiler, sıkıştırma yapılırken sıkıştırma işini yapan çalışanlar sağlam zemin
üzerinde duruyor mu? emniyet kemeri kancasını sağlam bir yere takılı mı?
Demir ĠĢleri
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Demircilere tetanoz aşısı yapıldı mı ?
Demircilere kişi başına taşınan 25 Kg‟dan fazla yük taşıtılıyor mu?
Kat döşeme kalıbı üzerinde çalışanların düşmemesi için döşeme kenar
boşlukları korkulukla çevrilmiş mi? Korkulukların ara korkuluğu mevcut mu?
İşlenen demirler uygun şekilde istif ediliyor mu?
Atık ve hurda malzeme uygun şekilde istifleniyor mu ?
Bozuk ve arızalı el aletleri kullanılıyor mu ?
Demir bükme ve kesme tezgahları üzerinde topraklama tesisatı var mı?
Demir bükme ve kesme tezgahlarında parmak korucu var mı?
Demircilerde iş eldiveni ve çelik burunlu ayakkabıları kullanılıyor mu?
Demirciler mevsim koşullarına göre iş elbisesi giyiyorlar mı?
Tüm kullanılacak demir kesme ve bükme tezgahlarının makine koruyucusu
ve parmak koruyucusu var mı?
Koruyucucusu eksik olan cihazda çalışılmasına izin veriliyor mu?
Kesme ve bükme tezgahları, mesleki eğitimi bulunan bilgili personel
tarafından mı kullanılıyor?
İş biter bitmez her gün kesme ve bükme tezgahı açma/kapama düğmesinden
kapatıldıktan sonra varsa hava kompresörü veya temiz bir fırça ile diskin
üzerindeki güvenlik kapağını kaldırarak diskin altını ve tablayı komple demir
tozundan arındırılıyor mu?
Tezgahın tahrik motoru; yağmur, kar gibi olumsuz hava şartlarından
korunuyor mu? Tezgah sundurma altında değil ise, optik okuyuculu
tezgahlarda yağmurlu havalarda çalışma durduruluyor mu?
Kumanda panelinin üzerinde bulunan trifaze ışıkları üç fazın gelip
gelmediğini kontrol edebilmek için kullanılıyor mu
Tezgahın ana kablosu ve seyyar kablolar mutlaka toprak hatlı mı?
Döner tablaya yerleştirilen malzeme yüksekliğinin, bükme ve merkez piminin
en az 1 cm. altında kalması sağlanıyor mu?
Boya, Sıva ve Duvar ĠĢleri
Kullanılan sıpa iskelelerin genişliği min 50 cm. yükseklik max 120 cm mi?
Platform genişliği min 40 cm ve korkuluklu mu?
Duvar iskelesinin genişliği min 125 cm yüksekliği en fazla 3 m. mi? Çalışma
platformunun dış tarafında korkuluk ve eteklik var mı?
Kullanılan seyyar iskelelerin yüksekliği dar kenarının 2,5 katı mı?
Kullanılan seyyar iskelelerdeki çalışma platformlarının etrafında korkuluk var
mı? Tekerleklerinde fren tertibatı var mı?
Kullanılan el merdivenlerinin tırmanma eğimi yüksekliğinin 1/4' ni geçiyor
mu?
Boya, sıva ve duvar işçilerinin yaptığı işe uygun iş elbisesi var mı?
Boya ve sıvacılar, içi pamuk astarlı kauçuk veya neopren malzemeden
yapılmış iş eldiveni ve A tipi aktif kömürlü gaz maskesi takıyor mu?
Yanıcı, parlayıcı, çözücü ve incelticiler ısı ve ateşten uzakta mı,
depolandıkları yerde sigara içiliyor mu?
Bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve parlayıcı depolanıyor mu?
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Tabanca ile boyanıyor mu? metal parçalar, davlumbazlar, emiciler veya
tabancalar topraklanıyor mu?
Boya işinde çalışanların kan ve idrar tahlilleri yapıldı mı?
Boşalan tenekeler Çevre Koruma Prosedürü‟ne uygun uzaklaştırılıyor mu?
Asma iskele formu tutuluyor mu?
Çelik Konstrüksiyon ve Metal ĠĢleri
Kaynakçıların mesleki eğitim belgeleri var mı?
Kaynakçılar, oksi-asetilen kaynağında deri önlük, maske, kaynakçı yüz siperi
ve deri eldivenler kullanıyorlar mı?
Yukarıdan düşen parçalara karşı önlem alınmış mı?
Emniyet kemerleri kancaları sarkıtılan veya yatay bağlanan can halatlarına
bağlanıyor mu ?
Can halatlarının kullanılamadığı durumlarda, emniyet kemerlerini bağlamak
için kısa sapanlar kullanılıyor mu ?
Yangına karşı önlem olarak seyyar yangın söndürme cihazı bulunduruluyor
mu ?
Çatı makaslarında yapılan montaj çalışmalarında emniyet kemeri kullanımı
mümkün olmadığında düşmeyi önleyecek güvenlik ağları kullanılıyor mu?
Yüksekte yapılan panel çatı kaplama işlerinde kullanılan elektrikli el
aletlerinde topraklama var mı?
Panel levhalar kesilirken ortaya çıkabilecek kıvılcımlar ve metal tozundan
korunmak için koruyucu gözlük ve maskeler kullanılıyor mu?.
Çatı kenarındaki boşluklara korkuluk yapılmış mı?
Çatı ve cephe kaplamalarında çatıyı oluşturan bileşenler zeminde
birleştirilmesi yoluna gidiliyor mu?
Yer Kaplaması ve DöĢeme ĠĢleri
Çalışmaya başlamadan önce sigara ve çakmak gibi malzemeler toplanıyor
mu?
Tiner ve benzeri kimyasal maddeler içeren çözücülerin konsantrasyon miktarı
çoğaldığında havalandırma yapılıyor mu? Mümkün olmadığı taktirde A tipi
filtreli maske ve içi pamuk astarlı kauçuk veya neopren malzemeden yapılmış
iş eldiveni kullanılıyor mu ?
Bitümün ısıtılması ve taşınması ustalar tarafından mı yapılıyor ?
Testere ve silim motoru koruyuculu ve toprak hatlı mı?
Cila işleri esnasında ortam havalandırılıyor mu ?
Halı ve benzeri yer döşemesi montajlarında sigara içme yasağı var mı?
Sigara ve çakmak gibi malzemeler toplanıyor mu ?
Marley yapıştırıcısı yanında ateş ve ısı kaynağı ile bulunuluyor mu, yanında
sigara içiliyor mu ?
Yangınla ilgili uyarı levhaları var mı ?
Çalışma yerinde seyyar yangın söndürme cihazı hazır durumda mı ?
DıĢ Cephe ÇalıĢmalarında Kullanılan Asma Ġskeleler
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Dış cephe konsol iskelelerindeki ağırlık kontrolü yapılıyor mu?
Asma iskelelerde alınması gereken önlemlerle ilgili form düzenleniyor mu?
Asma iskele, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden
asılı kalıyor mu? şekilde tespit ediliyor mu?
Yapı tavan döşemesine tespit edilen askı kirişinin, iskele ve tespit için
bırakılıyor mu? Aralıkları birbirine eşit mi? ve U cıvatasının boşluğunu almak
için I demiri üstüne, 10x15 santimetre kesitinde ahşap yastıklar konuluyor
mu?
Asma iskele, duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aşağıya
düşmesini önleyecek şekilde mi yapılmış?
Asma iskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2,5
santimetre kalınlığında tahtadan yapılmış koruyucu bir tavan bulunuyor mu?
Asma iskelelerde her bir metrekaresine 400 kg‟dan fazla yük konuyor mu? ve
asma iskelede 4 „den fazla işçi çalışacak şekilde mi imal edilmiş?
Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara korkuluklu
ve etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte mi yapılmış?
ĠĢ Güvenliği Uzmanının
Adı ve soyadı: ___________________________________________
İmza: _______________

Tarih: _______________
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EK.2

SAĞLIK GÖZETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ

Doküman No:

HAFTALIK SAHA KONTROL LĠSTESĠ

Tarih:

Kontrol Tarihi:
Şantiyenin adı:
Şantiyenin konumu:
Kontrol edilen bölge:
Aktif alt işveren şirketler:
Proje Müdürü (Şantiye yöneticisi):
Proje Müdürünün telefon numarası:
Şantiyedeki çalışan sayısı:
KONTROL
SONUÇLARI

YAPILAN KONTROLLER
E
(*)
(*) E = Kontrol sırasında gözlendi yeterli görüldü/olumlu
(**) H = Kontrol sırasında gözlendi uygun değil/olumsuz

H
(**)

G
D
(***) (****)

(***) G = Denetim sırasında gözlendi gerekli değil
(****) D = Şantiyede gözlenim sırasında düzeltildi

ĠĢe giriĢ muayeneleri
Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılıyor
mu?
Yeni işe girişi yapılan işçilerin yapacağı işe bedenen ve ruhen uygun bulunan işçilere
yapılan muayene ile radyolojik ve klinik laboratuar tahlil sonuçlarına göre düzenlenen
raporları bulunuyor mu?
Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanıyor mu?
Her çalışan için “Çalışanın Kişisel Sağlık Kartı” var mı? (Bu kartta daha önce yaptığı işler,
yaptığı görevi, bu İşindeki Riskler, daha önceki işyerindeki riskler ve kullandığı KKD'lara ilişkin
bilgiler bulunacaktır.)

Yüksekte çalıĢacak olanlara iĢe giriĢ muayeneleri
Yüksekte yapılan işlerde çalışacak olanlara işe girişte işe özel muayeneleri yapılıp
kayıtlara geçiriliyor mu?
Yüksekte yapılan işlerde çalışacak olanlara kronik hastalar; dolaşım sistemi
hastalıkları “hipertansiyon, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritm bozukluğu. kalp
yetmezliği, geçirilmiş MI”, böbrek hastalıkları, D.M., nörolojik hastalıklar (epilepsi),
psikiyatrik hastalıkları ile baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu
alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar muayene ediliyor mu?
Yüksekte yapılan işlerde çalışacak olanlara EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin,
hemogram, tam idrar tetkiki yapılıyor mu?
Gürültülü iĢlerde çalıĢacakların iĢe giriĢ muayeneleri
Gürültülü işlerde çalışacak olanlara işe girişte işe özel muayeneleri yapılıp kayıtlara
geçiriliyor mu?
Gürültülü işlerde çalışacak olanlara vestibuler baş dönmesi, iç kulağın toksik ve
dolaşım bozukluğuna bağlı hasta1ıkları, iç kulak sağırlığı belirtileri, otoskleroz
operasyonu sonrası “işitme kaybı olmasa da”, dış kulakta tedaviye dirençli egzema,
düzelmeyen orta kulak akıntısı muayene edilecek gerektiğinde işçinin odyasu isteniyor
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mu?
Viziteye çıkılan iĢe bağlı hastalıklar
İşçilerde görülen Koroner Kalp Hastalıkları, kronik Non-Spesifik Solunum Hastalıkları,
Kronik Bronşit, Bronşiyal Astım, Amfizem, kas-İskelet Sistemi Bozuklukları, sırt
Ağrıları, Osteoartrit vb. gibi hastalıkları şantiye vizite defterine yazılıyor mu?)
Sahada yapılan sağlığı etkileyecek risk analizleri
Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut
kaplanmış mı?
Cam yüzeylerde kırık/çatlak bulunuyor mu?
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
Merdiven basamaklarının yüzeyleri kaymayacak şekilde mi?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmış mı?
Depo dahil ofis ve sosyal tesisler (yatakhane, wc, helalar) düzenli olarak
havalandırılıyor mu?
Karanlık alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde
bulunuyor mu?
Tuvalet temiz ve sıhhi tutuluyor mu?
İçme sularının tahlilleri yapılmış mı?
Kaynakçılar azot oksit gazına karşı maske ve yapılan kaynağın amperine uygun camlı
maske kullanıyor mu?
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler
Daha az zararlı bir yöntem veya ürün kullanılması dikkate alınıyor mu?
Çalışılan yerde zararlı maddelerin bir listesi var mı?r
Çalışma alanında bulunan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi (MSD) Formları var
mı? (Bu kısımda ayrıca, sahadaki tehlikeli kimyasallar için hazırlanan ve ilan edilen MSDS lerin
detayı ve sayısı yazılacaktır.)

Çalışanlar, çalışma yerinde saklanan veya kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin
neden olabileceği zararlar ile bunların güvenli bir şekilde kullanımı konusunda
bilgilendirilmiş mi?
Etiketsiz kimyasal madde bulunuyor mu, kimyasal madde içeren şişe ve kutular
içerdikleri maddeyi açıkça gösterecek şekilde etiketlenmiş mi?
Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde herhangi bir şey yenmemesi
gerektiğine ilişkin uyarı bulunuyor mu?
Tespit edilen meslek hastalıkları
Sağlık gözetimine alınan işçilerin sağlık kartlarından çıkan sonuçlara göre tespit edilen
ve meslek hastanesine sevki yapılan işçiler var mı? (Bunların adları ayrıca
yazılacaktır.)
Sahada görülmesi muhtemel meslek hastalıkları belirlenerek bunlarla ilgili işyeri
gözlemleri yapılıyor mu?
Gece ÇalıĢacaklara yapılan muayeneler
Saat 20‟den sonra çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun
olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenenler yazılıyor mu?
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Aralıklı kontrol muayeneleri (Periyodik muayeneler)
Şantiyede mevcut tüm çalışanların çalışmalarında sakınca olmadığının belirlenmesine
ilişkin düzenlenen raporları var mı?)
Çalışma ortamındaki risklere uygun olarak ek ve tamamlayıcı tetkiklerle beraber
muayeneleri de yapılıyor mu? (Gerekli kan, idrar, portör, odiometrik laboratuvar tetkikleri ve
radyolojik grafiler uygun standartlarda ve uygun yerlerde tamamlanacaktır)

Ekranlı araçlarla çalıĢmalarda iĢçilerin gözlerinin korunması için sağlık gözetimi
Şantiyede mevcut ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü
araçta çalışan işçilerden çalışmaya başlamadan önce göz muayeneleri yapılıyor mu?
Bu kişiler düzenli aralıklarla ve ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanan görme
zorluğu olduğunda da muayeneleri yapılıyor mu? Gerektiğinde oftalmolojik testleri
yapılıyor mu?
Tozdan Korunmada Sağlık Gözetimi
Risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate
alınarak önceden belirlenen sıklıkta sağlık muayeneleri tekrarlanıyor mu? Muayene
sonuçları her çalışan için sağlık kaydı tutuluyor mu?
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Periyodik sağlık muayenelerinde “Pnömokonyoz
Tanı Şeması” dikkate alınıyor mu?
Çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık
değerlendirmesi ile ilgili bilgi veriliyor mu?
ÇalıĢanların beslenmesi
İşçilere verilecek yemek ve kahvaltıların menüsü bir önceki ayın sonunda belirleniyor
mu?
İşçilerin besin gereksinmelerinin karşılanması için menü 4000 KKal. göre ayarlanıyor
mu?
İşçilere beslenmeye ilişkin eğitim veriliyor mu?
İşçilerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak günlük besin gereksinmelerine göre
karşılanmasına önem veriliyor mu?
Ağır işte çalışanların diyetinde enerji kadar, besinlerden enerji oluşması için gerekli
kaliteli protein, vitamin ve minarellerinde yeter düzeyde bulunması sağlanıyor mu?
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanan risklerden
korunması için sağlık gözetimi
Şantiyede yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık yönünden risk bulunan işlerde
çalışanların, sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için yapılan gerekli
düzenlemeler yapılıyor mu?
Tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve
kuruluşlara bildiriliyor mu?
Mekanik titreĢime maruz kalanların sağlık gözetimi
Mekanik titreşime maruz kalanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kaydı tutuluyor
mu?
Çalışanların yük kaldırma sonucu oluşacak kas iskelet sistemi zorlamalarından
korunma konusunda eğitilmişler mi?
ĠĢyeri Hekimi:
ÇalıĢanlar ve Temsilcileri:
Destek Elemanları;
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EK.3 (örnekli)

UYGUNSUZLUK KONTROLÜ FORMU
(Bu form, hem çalışma ortamı gözetimini denetleyen İş Güvenliği Uzmanı tarafından hem de sağlık gözetimini denetleyen
İşyeri Hekimi tarafından kullanılır.)

KONTROL SONUÇLARI
UYGUNSUZ GÖRÜLENLER

Demir sahasındaki demir kesme
tezgahının bıçakların üzerinde
makine koruyucusunun bulunmadığı
görülmüştür.

Görseller
Alınması Gereken Önlemler
Demir kesme makinalarının hareketli parçaları,
tehlikeden kaçınmak amacıyla kazaya yol
açan bütün temas etme risklerini önleyecek
şekilde koruyucu tertibatlarla donatılmış olması
gerekir.

(Uygun olmadığı
görülenlerin fotoğrafları)

Sorumlu
KiĢi
İlgili Firma/Kişi:
…………..

Demir kesme makinalarındaki hareketli
parçaları kapatılmalı, demir kesme ağzına
parmak koruyucu kapak takılmalı, kapak
açıldığında hareketi önleyici switch
bulunmalıdır.
Operatörler hareketli parçalarının çalışma
tehlikeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi, özellikle
tehlikeli hareketli parçalarına erişiminin
engellenmesi konusunda eğitilmelidir.
(Mak.Em.Yönetmeliği,md:1.3.8 ve İş
Ekipmanları Hk.Yönetmelik md:2.8)
Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
,,,,,,,,,,alt işveren firmasına ait
oksijen ve propan tüpün aynı kafeste
birlikte depolandığı tespit edilmiştir.

Oksijen tüpleri hiçbir zaman asetilen veya LPG
tüpleri ile birlikte depolanmamalıdır. Tüpler
depolanırken direkt olarak güneş ışınlarının
altında ve aşırı soğukta bırakılmamalıdır.

İlgili Firma/Kişi:
…………..

Dolu tüplerin sıcaklık değişmelerine, güneş
ışınlarına, radyasyon ısısına ve neme karşı
korunmalıdır. Boş ve dolu tüpler ayrı bir
yerlerde depolanmalıdır.
Depo alanında an az 2 adet 6 kg' lık kuru
kimyevi tozlu yangın söndürücü
bulundurulmalıdır.
(İş Ekipman Kull.Yön, md:EK.1/2 Basit
Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal
Standartlara Dair Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)
Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
Elektrik dağıtım panosunun
kapağının açık ve kaçak akım
rölesinin olmadığı tespit edilmiştir.

Elektrik panoları yetkisiz veya bilgisiz kişilerin
müdahale etmesini önlemek amacıyla sürekli
olarak kapalı ve kilitli olmalıdır.

İlgili Firma/Kişi:
…………..

Panolar sadece gerektiğinde açılmalı,
açıldığında elektrik akımı kesilerek kilitleme
prosedürü uygulanmalıdır. Elektrik çarpmasını
önlemek için kaçak akım rölesi olmalıdır.
Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas
bulunmalıdır.
Yangını kaynağında önlemek için temel
önlemlerden birisi 300 mA‟lık kaçak akım rölesi
kullanmaktır. Ayrıca pano kapağı gibi elektrik
olmayan tüm alanların da gövde topraklaması
yapılmalıdır.
(Yapı İşl.İSG Yön, md EK/4-13,14,17,18,21)
Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
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Beton işçilerinin döşeme kenar
boşlukları civarında çalıştıkları
görülmüştür. Beton işçileri düşme
riskine karşı korkuluksuz
çalışmaktadırlar

Beton işçilerinin düşmemesi için beton
döküm işi başlamadan önce kalıpçılar
tarafından EN 13374 standardına uygunluk
belgesi olan geçici kenar koruma sistemleri
kat döşeme kenar boşluklarına geçici
korkulukların takılması gerekir.

İlgili Firma/Kişi:
…………..

Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
Şantiyedeki barınma ve dinlenme
yerleri kolay tutuşan çadırdan
yapıldığı görülmüştür.

Dinlenme ve barınma yerleri yanıcı olmayan
ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa
edilmelidir. Dinlenme ve barınma yerleri, sağlık
şartları ve dış etkilerden korunma bakımından
yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini
düzeltilerek kurulmalıdır.

İlgili Firma/Kişi:
…………..

Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak
mangal, maltız ve benzeri açık ateş
kullanılmamalıdır.
Barınma yerlerinde, çalışanların kullanmaları
için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak,
battaniye bulunmalı, sürekli temiz bir halde
bulundurulur,
gerektiğinde
dezenfekte
edilmelidir.
Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli
genişlikte olmalı ve çalışanlar için yeterli
sayıda masa ve arkalıklı sandalye ve içme
suyu buldurulur. Dinlenme ve barınma
yerlerinde sigara içmesi yasaklanmalıdır.
(Yapı İşl.İSG Yön, md EK/4- 59-65, 69)
Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
Şantiyede gürültü büyük bir
tehlikedir. Bunun nedeni, tekrarlayan
ve aşırı gürültünün uzun süreli ve
geri dönüşü olmayan işitme
sorunlarına neden olmasıdır. Ayrıca,
tehlikeli bir dikkat dağıtıcı
olduğundan iş kazasına neden
olabilir. Öte yandan, kırım işlerinde
kullanılan elektrikli el aletleri
titreşime neden olduğundan kas ve
iskelet hastalıkları oluşturmaktadır.
Bu aletleri kullananlarda kulaklık ve
el–kol sistemine aktarılan titreşimi
azaltacak el tutma yerlerinin titreşimi
sönümleyen malzemeden
yapılmadığı, eldivenlerinin ve
ayakkabılarında da titreşimi azaltıcı
malzemeden yapılmadığı
görülmüştür.

Şantiyede gürültü ve titreşime karşı kapsamlı
bir
risk
değerlendirmesi
yapmalı
ve
belgelemelidir. Bu belgede doğru KKD'ler
belirlenmeli ve kullandırılmalıdır.

İlgili Firma/Kişi:
…………..

Gürültüye karşı bu kişilere kulak kepçesini
kapatan kulaklık verilmelidir.
Titreşimden etkilenmemesi için bu kişilerin
kullandığı kırıcı ve delici (Hilti) aletin
kabzasının,
işçiye
verile
eldiven
ve
ayakkabılarının da titreşimim sönümleyen
malzemeden yapılmış olması gerekir.
Uzun süreli kullanımından kaynaklanan
tekrarlayan
mekanik
titreşimlerden
ve
gürültüden maruziyetin önlenmesi veya
azaltılması için, bu aletleri kullananlar sağlık
gözetimine almalı, hastalık tespit edildiğinde
her bir işçi için kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve
güncelleştirilmelidir. Bu kişiler ayrıca işçiler
gürültü ve titreşimin riskleri hakkında
eğitilmelidir.
(Gürültü Yönetmeliği,
Yönetmeliğ, 7, 10, 12)i

md:8,10,12

Titreşim

Termin (İşin Bitiş) Tarihi:./../….
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EK.4 (Örnekli)
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP FORMU
(Bu form, hem çalışma ortamı gözetimini denetleyen İş Güvenliği Uzmanı tarafından hem de sağlık gözetimini denetleyen İşyeri Hekimi tarafından
kullanılır.)

UYGUNSUZLUK
KONUSU

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
İLGİLİ
BÖLÜM

AÇILMA
TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

KAPANIŞ
TARİHİ

FAALİYETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kule Vincin ….. tarihinde MMO
tarafından 3 aylık kontrolü
sonrası tespit edilen eksiklik
hakkında miniör uygunsuzluk

Uygunsuzluklar giderildi.

……. tarihinde montajı biten Dış
Cephe Asansörü'nün MMO
tarafından kontrolü sonrası
görülen eksiklerinin
tamamlanması konusu

……….. tarihinde yetkili servis ….Vinç firması
gelerek gerekli ayarlamaları yaparak dış cephe
asansörünü devreye almışlardır.Şuan için
içerisine aktarılan 1850 kg yüke göre aşırı yük
switch’i ayarlanmış, bir sonraki kontrol tarihinde
1,2 katı olan 220 kg a ayarlanması için hazırlanan
özel beton kütleler ile ayarlama yapılacaktır.Şuan
çalışmasına engel bir durum olmadığına dair yazı
alınarak işletmeye alınmıştır.Diğer eksiklerde(6 kg
KKT yangın söndürme cihazı, operatör sertifikası,
kullanma talimatı ve uyarı işaretleri) tarafımızca
tamamlanmıştır.

………. tarihinde Liebher Marka
54 K Kule Vincin halatında
yaşanan kopma sonrası, halatın
acilen değişimi konusu

Gün içerisin de yetkili servis HB Kule Vinç
çağrılarak yeni halatın montajı gerçekleştirilmiş ve
gerekli ayarlamalar yapılarak kullanıma uygun
olduğunu gösterir yazı alınmıştır.

…………. tarihinde yaşanan iş
kazasının tekrarını önlemek için
yapılması gerekenler.

İşaretçiye sapancı eğitimi aldırıldı, kaset kalıpları
için taşıma kasası yapıldı,çalışanlara eğitim verildi

Asansör holünde kalıp sökümü
yapılmadan önce asansör
koridorundaki topukluk
tahtalarının yapılmadığı
görüldü.

En üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en
az 15 santimetre yukarıda olacak şekilde
platforma bitişik olarak yerleştirilmiş rabis teli ile
topuk levhası yapıldı..

Döşeme katında kullanılan
platformlarda korkuluk olmadığı
görüldü.

EN 13374 standardına uygun korkulukların
yapıldığı görüldü.

Şantiyedeki barınma ve
dinlenme yerleri kolay tutuşan
çadırdan yapıldığı görülmüştür.

Dinlenme ve barınma yerleri yanıcı olmayan ve
kolay tutuşmayan malzemeden yapıldı. Çalışanlar
için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye
veridi. İçme suyu bulunduruldu. Dinlenme ve
barınma yerlerinde sigara içmesi yasaklandı.

Düzenleyen

Onaylayan

Adı Soyadı:

Adı
Soyadı:

Görevi:

Görevi:

İmza:

İmza:
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