Kamuya açık meskun alanlarda yapılan inşaatların çevresinde
yaşayan halkın özellikle korunmaya muhtaç çocukların,
yaşlıların ve engellilerin korunması nasıl sağlanır?
Önsöz
Her yıl binlerce inşaat işçisi, şantiyelerde çalışırken iş kazasına uğramakta bu kazalar
sonucu yaralanmakta hatta ölmektedir1. 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 haberi2 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. Lütfen bu makaleyi okuyun ve önerilen önlemleri eyleme dönüştürün.
Bunu yapmakla, kamu güvenliğine öncelik vermenizi ve yapılan inşaat işlerinde halkı
tehlikeye atmamasını sağlayacaktır.
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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.
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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.
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.3
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
iş gördüğü sırada üçüncü kişilere bir zarar vermişse, bundan “iş sahibi” sorumlu
tutulamaz.
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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’nin4 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
talimatları doğrultusunda ve onun kontrol ve denetiminde sürdürülmekte ise, iş sahibi
de yüklenici ile birlikte sorumlu olur.
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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.5 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. 6
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.” 7
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.8
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.
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
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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 Yönetmelikte9, 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 potansiyel tehlikelerden haberdar edilmesi ve bu tehlikelerden
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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
tedbirleri 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,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre hazırlanan “İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin10 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
yapar11.

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.

10

11

29.12.2012 tarih ve 28513 sayılı R.G de yayımlanmıştır.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği mad: 11/e

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
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’ndeki12 kurallara
uymak zorunludur. 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.
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Gürültü Kontrol Yönetmeliği 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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
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
görememesi

ve

araçların

veya

operatörlerinin,

yönlendirici

kişilerin

çalışma
olmaması

yapan
gibi

diğer

kişileri

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
nedenlerden

çarpması,
kaynaklı

takılması

çeşitli

gibi

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.

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:
 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 tedbirleri 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)
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.
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

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 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

yapılmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

uygun

olarak

egzoz

ölçümlerinin

yapılıp

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)
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.
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. 13
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.



Çalışma sahası geçici aydınlatma sistemi ile aydınlatılır.



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

yerleştirilir.

13

Ayrıntılı bilgi için Karayolları Trafik Kanunu’ na bakınız.

bariyerler

 Bu tip yerlerdeki çalışmalarda veya
kaldırımla

yan

yana

olan

yerlerde

çalışılırken, çalışanlara kolay görülebilir
ışık yansıtan şeritli kıyafetleri verilir ve
kullandırılır.
 Kazı

iksaları

oluşmaması

gibi

diğer

için

her

tehlikelerin
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
açıkça işaretlenir, buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulur. Bu
bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli tedbirler alınır.



Trafiğe açık cadde ve sokak 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.14 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.
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
14
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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 tedbirlerin
alınması,



Beton pompası bomunun ucundaki lastik hortumunun güvenli yöntemlerle
yönlendirilmesi,



Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması,



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 tedbirleri 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
tedbirlerini almamak; gece ve gündüz şartlarına uygun olarak ve geceleri izinli
çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,
Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
yıkıntı Atıklarının Kontrolü yönetmeliği”nde15 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
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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
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,


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, menhol16 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
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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.

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
kaldırma
dışında
anlatımla,

malzemeleri,
ekipmanlarının

çalıştırılmasını

vinçlerin
saha

diğer

içinde

veya

içerebilir.

dirsekleri,

vinç

ve

Diğer

bir

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;

-

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.
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