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İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmeliği

FYT Müh.İnş. ve Alüm.
San.Tic.Ltd.Şti.

1. Amaç:
İşçi sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin; tüm yasal düzenlemelere, standartlara, İSG
hedef/sistem/uygulamalarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
2. Kapsam:
26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliği'ne göre FYT İşyerlerinden;
2.1. Şantiyeler "A",
2.2. Merkez ise "B" tehlike sınıfında yer almaktadır.
3. Tanım ve Kısaltmalar:
3.1. İSG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
3.2. Yönetim: Bölüm amirleri, şantiye şefleri ve Genel Müdürün İSG çalışmaları için
görevlendireceği kişiler
3.3. Yönetmelik: İşyerinde yapılan çeşitli süreçlerin ve çalışmaların gerçekleştirilme
esaslarını sistematik bir biçimde gösteren belge
3.4. Talimat: Bir sürece, bir makineye, bir donanıma, bir sisteme veya bir uygulamaya ait;
yapılmasına, çalıştırılmasına, durdurulmasına, kontrolüne, bakım ve onarımına ilişkin
açıklamaların, uyulması gereken kuralların veya yapılması gerekenlerin anlatıldığı belge
3.5. İş Güvenliği Uzmanı (İGU): İSG hizmetlerinin bu yönetmeliğe uygun olarak
sürdürülmesinden İşyeri hekimi ile birlikte sorumlu olan kişi
3.6. İşyeri Hekimi (İH): İSG hizmetlerinin bu yönetmeliğe uygun olarak sürdürülmesinden
İGU ile birlikte sorumlu olan kişi
3.7. İSG Kurulu: 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan kurul
3.8. Tehlikeli Atık: Atık yağ, atık filtre, kontamine bez, kontamine toprak/talaş, yağa bulanmış
hurda/parçalar ile tıbbi atıklar
3.9. Kontamine Bezler: Üretim/paketleme hatlarında, bakım ve onarım çalışmalarında veya
diğer ünitelerde bakım sırasında kullanılmış olan yağ bulaşmış üstüpü/eldiven/bez vb.
3.10. Tıbbi Atıklar: Pansuman bezleri, enjektörler vb.
3.11. Kontamine Malzemeler: Kimyasal veya yağ bulaşmış toprak, talaş, kağıt vb.
3.12. Hurda Kağıt: Ofislerden çıkan ve Geri Dönüşüm Kutularında biriktirilen her türlü kağıt
3.13. Y.S.C.: Yangın Söndürme Cihazı
3.14. FYT: FYT Müh.İnş.ve Al.San.Tic.Ltd.Şti.
3.15. OSGB: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
4. Sorumluluklar:
4.1. Bu yönetmelikte belirlenen kurallara; FYT çalışanları, FYT işyerlerine ziyaret/iş gezisi/
staj/eğitim/alışveriş gibi her ne sebeple olursa olsun giriş çıkış yapanlar, süreli/süresiz işler için
gelen yüklenici/tedarikçi firma çalışanları/yöneticileri ile hizmet alınan OSGB çalışanları uymak
zorundadır.
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4.2. İSG konusunda tanımlanan faaliyetler için görevlendirilen çalışan, gereklerini yerine
getirmek konusunda devredilemez/ertelenemez yetki ve sorumluluk sahibidir.
4.3. Çalışanlar, İSG konusunda yapılacak faaliyetlere destek vermek ve işbirliği yapmak
zorundadır.
4.4. Bu kapsamda:
4.4.1. Prosedür ve geneli ilgilendiren talimatların hazırlanmasından İSG Kurulu,
4.4.2. İSG ile ilgili talimatlarının uygulanmasından ve tespit edilen aksaklıkların İSG
Kuruluna bildirilmesinden bölüm amirleri/şantiye şefleri/şantiye sorumluları,
4.4.3. Çalışanların görev başı eğitimlerinin verilmesinden ve verilen eğitimlerin kayıt altına
alınmasından bölüm amirleri/şantiye şefleri/şantiye sorumluları,
4.4.4. Bölüm içi/şantiye talimatlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından bölüm
amirleri/şantiye şefleri/şantiye sorumluları,
4.4.6. Yürütülen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi ve işveren vekili/şantiye şefleri/şantiye sorumluları,
4.4.7. İşyerinde uyulması gereken kuralları açıklayan, çalışanların iş güvenliğini
sağlamayı, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlayan EK-A'daki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Talimatına uyulmasından dördüncü madde de belirtilen kişiler sorumludur.
4.5. Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ile ilgili olarak:
4.5.1. İd.İşl.Böl.A.nce;
4.5.1.1. YSC üzerinde ilgili firma etiketinin dışında, ikinci bir etiket daha bulundurulur.
Bu etikette; YSC'nın cinsi, boş ve dolu ağırlıkları, doldurulduğu tarih, bulunacağı yer, sorumlu
şahıs, aylık kontrol tarihi ve imza olur.
4.5.1.2. Cihazlar dolum için ilgili firmaya, boşaltıldıktan sonra tutanakla teslim edilir.
4.5.1.3. Cihazların üzerine firmaların yapıştırdığı etiketteki dolum tarihi ile son
kullanma tarihine dikkat edilir (örneğin, dolum tarihi 15.03.2013 ise SKT 15.03.20015 olmalıdır).
4.5.1.4. Cihazların iki yıllık garanti kapsamında olması ve ek ücret talep edilmeden
altı aylık periyodik kontrollerinin firma tarafından yapılması, bu süre içerisinde cihazların
arızalanması veya boşalması durumunda firma tarafından ücretsiz olarak gerekenin yapılması
hususu sözleşmeye ilave edilir.
4.5.1.5. YSC'ler en yakın çalışana zimmetle teslim edilir.
4.5.2. YSC Sorumlularınca;
4.5.2.1. Kuru Kimyevi Tozlu YSC'lerin,
4.5.2.1.1. Zeminden 90 cm yüksekliğe monte edilmesi ve topaklanma olmaması
için 15 günde bir alt üst edilmesi hususuna,
4.5.2.1.2. Başlığındaki ibrenin daima iki kırmızı arasındaki yeşili göstermesi
gerektiğine dikkat edilir.
4.5.2.2. Karbondioksitli YSC'lerin kontrolü ise her altı ayda bir yapılır (örneğin, C02
cihazın darası 4 kg ise, net ağırlığı da 6 kg ise; toplam 10 kg ağırlığında olmalıdır. Bunun altında
ise cihaz boşalmıştır.)
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4.5.2.3. Boşalan veya son kullanma tarihi geçmiş YSC'ler derhal İd.İşl.Böl.A.ne
bildirilir.
5. Uygulama:
İşyerlerinde İSG’ne ilişkin çalışmaların sistematik, etkili ve sürekli şekilde iyileştirilerek
sürdürülebilmesi için yapılan denetlemeler, kontroller, ölçümler, eğitimler vb. faaliyetler mutlaka
belgelendirilir ve kayıt altına alınır.
5.1. Risk Değerlendirmesi:
29.12.2012 tarihli ve 2851 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliğine uygun olarak risk analizleri ve risk değerlendirmesi yapılır.
5.2. Periyodik Kontrol:
İSG ile ilgili yasal düzenlemeler göz önünde tutularak EK-C'de belirtilen periyodik kontrol ve
ölçümler “İGU takibinde olmak üzere” yönetim tarafından belirlenen kişi ya da kurumlarca
yapılır/yaptırılır. Kontroller ve testlerden sonra yapılan çalışma belgelendirilir. Bunun için teknik
bir rapor (form) düzenlenerek yetkili/uzman kişi veya kuruluş yetkilisince imzalanır ve rapor ilgili
makine, cihaz veya tesisin dosyasında saklanır. Raporda;
5.2.1. Kontrol edilen makine, cihaz veya tesis,
5.2.2. Kontrol yöntemi, test cihazları,
5.2.3. Bulgular, sonuçlar,
5.2.4. Uygunsuzluk bulunması halinde yapılması gerekli işlemler,
5.3.5. Kontrolü yapan yetkili teknik kişi veya kuruluş yetkilisi ile ilgili bilgiler yer alır.
İlgilerin her istediğinde göstermek üzere, sonuçlar İGU tarafından dosyalanarak saklanır.
5.3. Teknik Kontrol:
Her türlü makine, donanım ve ekipmanda; aşınma-yıpranma olup olmadığını, bakım-onarım
gerektirip gerektirmediğini ve bir sonraki kontrole kadar düzgün bir şekilde çalışıp
çalışmayacağını belirlemek amacıyla yapılır/yaptırılır. Sonuçlar kayıt altında tutulur. Teknik
kontroller “İGU ve İH’nin takibinde olmak üzere” yönetim tarafından belirlenen kişi ya da
kurumlarca yapılır/yaptırılır. Kontrol sırasında talimatlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak
hareket edilir. Teknik kontroller makine, donanım ve ekipmanın;
5.3.1. Kurulması sırasında,
5.3.2. Kurulmasından sonra,
5.2.3. İlk kullanımdan önce,
5.3.4. Yeri değiştirildiğinde,
5.3.5. Süreç değişikliklerinde,
5.3.6. Doğal olaylardan sonra,
5.3.7. İş Kazalarından sonra,
5.3.8. Uzun süreli duruşlardan sonra yasal mevzuatın ve EK-Ç’Makine Kartındaki
Kullanma, Emniyet ve Bakım Talimatına göre yapılır.
5.4. Saha Denetlemeleri:
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İşyerlerinde yukarıda belirtilen kontroller dışında bu kontrolleri destekleyecek biçimde saha
denetlemeleri de yapılır.
5.5. Şantiyeler İçin Gerekli Belgeler:
FYT İşyeri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
5.6. Ölçümler:
Çalışma ortamlarında kullanılan cihaz ve maddelerle bağlantılı olarak risk düzeyini
belirlemek üzere EK-C'de belirtilen periyodik kontrol ve ölçümler yapılır.
5.7. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gözlem Çalışmaları:
Cihaz ve donanımlarda, yasal düzenlemeler ve kullanım talimatları çerçevesinde yapılması
gereken teknik/periyodik kontroller dışında, çalışma ortamlarında İSG açısından mevcut risklerin
belirlenmesi veya yapılmış olan çalışmaların uygun olup olmadığını anlamak amacıyla
yönetimce piyasadaki yetkili firmalardan hizmet alınabilir. Bu kapsamda tespit edilen hususlar
EK-B’deki talimata göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri’ne
kaydedilir.
5.8. Sağlık Uygulamaları:
Sağlık hizmetleri hizmet alınan Sağlık Kurumu tarafından sağlanır.
5.8.1. İşyeri Sağlık Risklerinin Belirlenmesi:
5.8.1.1. A gurubu kimyasallarla oluşan meslek hastalıkları: Kimyasal maddelerle
(atıklar, yağlar, egzoz dumanları, sıcak işlemlerden çıkan gaz ve dumanlara bağlı ve boya işleri
yapılan birim çalışanlarında) ortaya çıkanlar.
5.8.1.2. B gurubu mesleki cilt hastalıkları: Büro çalışanları dışında herkeste görülebilir.
5.8.1.3. C gurubu mesleki akciğer hastalıkları: Büro çalışanları dışında herkeste
görülebilir.
5.8.1.4. D gurubu mesleki bulaşıcı hastalıkları: Beklenmez
5.8.1.5. E gurubu fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları: Kemik-eklem-tendon
hastalıkları şantiye çalışanlarında, kaynak ışınlarına bağlı hastalıklar imalat bölümü
çalışanlarında, gürültüye bağlı olarak işitme yitikleri imalat bölümü çalışanlarında görülebilir.
5.8.2. İşe Giriş Muayenesi:
İşe alınacak kişi hangi bölümde çalışacaksa, o bölümün sağlık riskleri dikkate alınarak işe
giriş sağlık muayenesi hizmet alınan sağlık kurumca yapılır. Bunlar:
Hemogram
Açlık kan şekeri
Tam idrar tahlili
PA grafi
EKG-Elektrokardiyografi
SFT-Solunum fonksiyon testi
Odyogram
Kan Grubu
Kaynakçı ve Boyacılar için; AST, ÜRE Tahlilleri
Tetanos Aşısı
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5.8.3. İşe Dönüş Muayenesi:
Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalığı/iş kazası nedeniyle ya da sık sık
tekrarlanan işten uzaklaşmalarda aynen 5.8.2 de yapılan işlemler yapılır. .
5.8.4. Periyodik Sağlık Muayeneleri:
5.8.4.1. Çalışılan bölümlerde mevcut risklerden çalışanların sağlıklarının ne derecede
etkilendiğini belirlemek amacıyla yılda en az bir kez yasal düzenlemelere uygun olarak ilgili
sağlık kurumunda tıbbi inceleme ve muayeneler yapılır/yaptırılır.
5.8.4.2. Muayene sonuçları çalışanın dosyasında saklanır. Bu dosyalar çalışanın işten
ayrılmasından itibaren 50 yıl boyunca saklanır.
5.8.4.3. Yapılacak tıbbi inceleme ve muayenelerin neler olduğuna sağlık risklerinin ne
olduğuna bakarak İşyeri Hekimi karar verir. Olası Meslek Hastalıklarında Yasal Düzenlemelerde
belirtilen yol ve kurallar uygulanır.
5.8.5. Koruyucu Sağlık Hizmetleri:
5.8.5.1. İçme suyu kontrolleri,
5.8.5.2. Yemekhane çalışanına yönelik hijyen kontrolleri,
5.8.5.3. Yemekhanenin sağlığa uygunluğunun kontrol ve takibi,
5.8.5.4. Soyunma odaları, duş, tuvalet ve çay ocağı gibi bölümlerin sağlığa
uygunluğunun kontrol ve takibi İd.İşl.Böl.A./Şantiye Şefi/Şantiye Sorumlularınca yapılır. Kontrol
çizelgeleri bir yıl saklanır.
5.8.6. Poliklinik Hizmetleri:
İK Böl.A.liğince çalışanların sağlık sorunlarına ilişkin muayene ve tedavileri ilgili yasal
mevzuat çerçevesinde yaptırılır.
5.8.7. İlk Yardım:
Acil müdahale gerektiren durumlarda veya yaralanmalarda ilk yardım hizmetleri
İd.İşl.Böl.A./Şantiye Şefi/Şantiye Sorumlularınca organize edilir, yürütülür. Her on çalışandan
birine ilkyardım eğitimi aldırılır.
5.9. İş Kazaları:
5.9.1. İş Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler:
Meydana gelen bir iş kazası sonrası yapılacak işlemler ve kaza yeri incelemesi
İd.İşl.Böl.A./Şantiye Şefi/Şantiye Sorumlularınca EK-E'deki İş Kazası Prosedür Talimatına göre
yürütülür.
5.9.2. İş Kazası İstatistikleri:
Meydana gelen iş kazalarına ilişkin bilgiler FYT ve hizmet alınan OSGB'nin İGU ve İH
tarafından derlenerek, yönetime sunulur.
5.10. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu:
İşveren Vekili, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Atölye Bölüm Amiri, Çalışan Temsilcileri,
Şantiye Şefi/Sorumlularından oluşur.
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5.10.1. Her ayın son haftası Çarşamba günü saat:17.00'de icra edilecek İSG Kurul
toplantılarına (merkez tesisteki çalışanlar için iki ayda bir kez, şantiyeler için ayda bir kez) tüm
kurul üyelerinin katılması esastır. Ancak Şantiye Şefi/Sorumluları ve İmalat Böl.A.nce;
5.10.1.1. İşlerin yürütülmesinde aksaklık olabileceği değerlendirildiğinde,
5.10.1.2. Proje Böl.A.ile koordine edilmesini müteakip,
5.10.1.3. Toplantıya kurul üyesinin iştirak etmemesi hususu,
5.10.1.4. İşveren Vekiline yeteri kadar önce teklif edilir.
5.10.2. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul
üyelerine bildirilir.
5.10.3. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri
gündemde değişiklik isteyebilir. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre
değiştirilir.
5.10.4. Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul
üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul
başkanına yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
5.10.5. İşyerinde kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak
yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışan, İSG Kuruluna başvurarak
durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen
toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar çalışana yazılı olarak bildirilir.
5.10.6. Kurulun olağan toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması esastır.
5.10.7. Kurul toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul
üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.
5.10.8. Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
5.10.9. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı
hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
5.10.10. Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak
düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak
üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
5.10.11. Kurulda alınan kararlar bir tutanakla kayda geçirilir ve çalışanlara duyurulur.
5.10.12. Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
5.11. Kişisel Koruyucu Donanım Malzemelerinin Seçimi, Temini, Kullanımı ve Denetlenmesi:
Çalışma ortamlarında kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri; risk analizleri,
çalışma ve ortam koşulları ölçüm ve gözlem çalışmaları sonucunda İSG Kurulunca belirlenir.
Seçimi, satın alınması ve kullandırılmasında yasal düzenlemeler ve standartlara uygun
davranılır.
5.11.1. Çalışma ortamlarında mevcut risklere maruz kalan çalışanlar Kişisel Koruyucu
Donanım Malzemelerini kullanmak zorundadır.
5.11.2. Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri zimmet karşılığında çalışanlara dağıtılır.
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5.11.3. Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerinin kullanım periyotlarına uyulur,
eskiyenler değiştirilir.
5.11.4. Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri kişiye özeldir.
5.11.5. Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerinin uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı
bölüm amirleri/şantiye şefleri/şantiye sorumluları tarafından kontrol edilir.
5.11.6. Stajyerler, yüklenici çalışanları, misafirler de ortam gereği kullanılması gerekli
Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerini kullanmak zorundadır. Gerekli malzemeler misafirlere
tesis girişinde verilir. Alt işveren firma çalışanlarına verilecek malzemelerle ilgili olarak “alt
işveren firma sözleşmesi” içindeki kurallar geçerlidir.
5.12. Sağlık ve Güvenlik Öneri Sistemi:
Çalışanların sağlık ve güvenlikle ilgili görüş ve önerilerinin alınabilmesi amacıyla sağlık ve
güvenlik öneri sistemi oluşturulur.
5.13. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri:
Yasal düzenlemeler ve FYT'nin uygulamaları doğrultusunda çalışanlara EK-D’de yıllık olarak
planlanan İSG eğitimleri verilir. Eğitimler iç kaynaklar tarafından verilebileceği gibi, yetkili özel
kişi veya kurumlardan da alınabilir. Her eğitimden sonra sınav yapılarak eğitimin etkinliği
değerlendirilir. Sonuçlar çalışanların kişisel dosyalarında saklanır.
5.14. Genel Güvenlik:
İşyerinde bulunan kimyasal maddelerin, cihaz, makine ve donanımların (kazan, kompresör,
yardımcı tesis üniteleri gibi) kullanma/bakım/emniyet talimatlar ile sökme-takma, bakım-onarım
vb işlere ait talimatlar hazırlanır ve gerekli yerlere asılır. Ayrıca yapılan çeşitli çalışmalarla ilgili
(yangından korunma, elle taşıma, forkliftlerde çalışma gibi) konularda prosedürler hazırlanarak
çalışanlara duyurulur.
5.15. Yüklenici Firmalarla Çalışmalar:
İşyerinde iş alan yüklenici firmalara işyerindeki riskler hakkında gerekli bilgiler İGU ve/veya
İd.İşl.Böl.A. tarafından verilir. Yapılacak sözleşmelerde alt işverenin uyması gerekli İSG kuralları
belirtilir.
6. Dokümantasyon ve Gizlilik İlkesi:
Tüm kontroller, gözlem ve ölçümler yasal düzenlemeler, standartlar ve FYT'nin uygulamaları
doğrultusunda rapor, form, tutanak ile belgelenerek kayıt altına alınır ve gerektiğinde veya talep
edildiğinde yetkili kişilere gösterilmek üzere ilgili birimde, işyerinde saklanır. İşyerine ve
çalışanlara ait teknik, idari ve tıbbi belge bilgilerle ilgili olarak gizlilik ilkesine uyulur.
7. İlgili Doküman ve Referanslar:
7.1. ÇSGB’lığı İSG Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmış bulunan tüm kanun, tüzük
ve yönetmelikler ve tebliğler ile standartlar
7.2. İlgili Mevzuat Örnekleri:
7.2.1. Kanunlar
7.2.1.1. 4857 sayılı İş Kanunu
7.2.1.2. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
7.2.2. Tüzükler
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7.2.2.1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
7.2.2.2. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
7.2.2.3. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
7.2.3. Yönetmelikler
7.2.3.1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
7.2.3.2. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
7.2.3.3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
7.2.3.4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
7.2.3.5. Biyolojik Etkenlerle Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
7.2.3.6. Çalışanların İş Sağ. ve Güv.Eğt.lerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön.
7.2.3.7. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
7.2.3.8. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güv. Önlemleri Hakkında Yön.
7.2.3.9. Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
7.2.3.10. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
7.2.3.11. Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
7.2.3.12. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Yönetmelik
7.2.3.13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
7.2.3.14. Gürültü Yönetmeliği
7.2.3.15. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
7.2.3.16. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
7.2.3.17. İlkyardım Yönetmeliği
7.2.3.18. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
7.2.3.19. İş Güv.Uzm.larının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
7.2.3.20. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
7.2.3.21. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
7.2.3.22. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
7.2.3.23. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
7.2.3.24. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak ve Güv. Önlemlerine İlişkin Yön.
7.2.3.25. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
7.2.3.26. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yön.
7.2.3.27. Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağ.ve Güv.Önl.Hak.Yön.
7.2.3.28. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağ.ve Güv.Önlemleri Hakkında Yön.
7.2.3.29. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.
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7.2.3.30. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
7.2.3.31. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hak. Yön.
7.2.3.32. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
7.2.3.33. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
7.2.3.34. Titreşim Yönetmeliği
7.2.3.35. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
7.2.3.36. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
7.2.3.37. Makine Emniyeti Yönetmeliği
7.2.4. Tebliğler
7.2.4.1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mes. Eğitimlerine Dair Tebliğ
7.2.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
8. Yürürlük ve Yürütme:
8.1. Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
8.2. Yönetmeliğin yürütülmesinden tüm çalışanlar sorumludur.
8.3. Bölüm amirleri, şantiye şefleri, şantiye sorumluları ve İd.İşl.Böl.A. yeni katılış yapan tüm
çalışanlarına iş bu yönetmeliği imza karşılığı tebliğ eder.
8.4. Değişiklik teklifleri zamana bağlı kalmaksızın sıralı amirlerce yapılır.
Rica ederim.

ONAY
(……/……./2015)

Barış ATAĞ
Genel Müdür
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EKLER

:

EK-A (20 sayfa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı)
EK-A LAHİKA-1
01-Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Kullanma Talimatı
02-Baret Kullanma Talimatı
03-Gözlük Kullanma Talimatı
04-Eldiven Kullanma Talimatı
05-İş Ayakkabısı Kullanma Talimatı
06-Yelek Kullanma Talimatı
07-İş Elbisesi Kullanma Talimatı
08-Güvenlik Halatı Kullanma Talimatı
09-Toz Maskesi Kullanma Talimatı
10-Kulaklık Tıkacı Kullanma Talimatı
11-Kaynak Maskesi Kullanma Talimatı
12-Kaynakçı Önlüğü-Kolluk - Tozluk Kullanma Talimatı
EK-B (1 sayfa İSG’ne İlişkin Tespit ve Öneri Defteri Kullanma Talimatı)
EK-C (1 sayfa Periyodik Kontrol ve Ölçümler Çizelgesi)
EK-Ç (1 sayfa Makine Kartı)
EK-D (2 sayfa Yıllık Eğitim Planı)
EK-E (4 sayfa İş Kazası Prosedür Talimatı)
DAĞITIM
:
Gereği
:
Teklif Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Proje Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Satınalma Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Lojistik Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Muhasebe ve Finans Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
İmalat Bölüm Amirliği’ne
İdari İşler Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
İnsan Kaynakları Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Anadolu Yakası Şantiye Şefliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
BARAN OSGB’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Sayfa 11/40

EK-A
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı
İçindekiler
1. Alkol Tüketimi, Sigara ve Uyuşturucu Maddeler
2. Elektrik Tesisatı, Dağıtım Tablosu ve Kompanzasyon Panoları
3. Elektrikli El Aleti, Avadanlık, Makine, Cihaz, Tezgâh vb. Malzemeler
4. İş Makineleri (Forklift vb.), Binek Araçları, Kamyonet vb. Araçlar
5. Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği
6. İş yerinin Hijyen ve Çevre Güvenliği
7. Sabit ve Gezer Vinçler
8. Kişisel Koruyucu Donanımlar
9. Elektrot, Oksijen veya Gazaltı Kaynağı
10. Platform, İskele, Yük Asansörü, Merdiven
11. Gırgır Vinç (Asansör)
12. Şantiye, Bakım/Onarım/Tadilat İçin Gidilen Bina vb. Yerler
13. Tehlikeli Boşluklar-Malzeme İstifi-Atık Malzemeler
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İşyerinde uyulması gereken kurallar; çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları,
can ve mal kaybını önlemeyi amaçlar.
Tüm çalışanlar kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak
için aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır.
1. Alkol Tüketimi, Sigara ve Uyuşturucu Maddeler:
a. Çalışanlar, işyerine alkollü ve/veya uyuşturucu madde almış olarak gelemez.
b. İşyerinde hiç bir durumda alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanılamaz.
c. Görev başında, yemekhanede, yatakhanede, parlayıcı/patlayıcı/yanıcı maddelere yakın
mahallerde, kapalı alanlarda ve ortak kullanıma açık alanlarda sigara içilmez.
2. Elektrik Tesisatı, Dağıtım Tablosu ve Kompanzasyon Panoları:
a. Tüm bakım/onarım/arıza/parça değişimi vb. işler yetkili elektrikçiler tarafından yapılır.
b. Yetkili elektrikçiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmaz.
c. Şalteri devreden çıkarmadan fiş çekilmez ve takılmaz.
ç. Dar ve rutubetli yerlerde düşük gerilimle çalışılır.
d. Mesai bitiminde, tüm makinelerdeki ve ana panodaki şalterler kapatılır, yani elektrik
kesilir.
e. Elektrik enerjisiyle çalıştırılan tüm araç, gereç ve makinelere kolayca görülebilir şekilde
gövde topraklaması yapılır.
f. Çalışma alanının hiçbir yerinde çıplak kablolu iletken bulunmaz.
g. Prizlerden, çıplak uçlu kablolarla elektrik alınmaz.
ğ. Elektrik dağıtım tablo ve panolarının önündeki zemin üzerine paspas yada çivisiz ahşap
ızgara konularak bölgesel yalıtım sağlanır.
h. Diğer firmalarla ve/veya alt yüklenicilerle aynı alanlarda ve birbirini tamamlayan
çalışmalarda kullanılabilecek olan; elektrikli kaynak makinesi, spiral taşlama, matkap, seyyar
lamba, projektör ve benzeri araçları besleyen iletkenlerin yalıtımına dikkat edilir. Gerilim
altındaki çıplak iletkenlere dokunulmaz.
ı. Kablo uzatmalarında ek bağlantı yapılmaz.
i. Elektrikle çalışan makine, cihaz ve donanımlar, elektrik çarpmasına ve statik elektriğe
karşı topraklanır.
j. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerin aydınlatma ve priz tesisatları
exproof (patlamaya karşı korunmuş) olur.
k. Elektrik mühendisi tarafından yılda en az bir defa elektrikle çalışan makine, cihaz ve
donanımların topraklamalarının ölçülmesi sağlanır.
l.

Elektrik yangınlarında karbondioksitli yangın söndürücüler kullanılır.

m. Yangın anında, elektrik şalterlerinden yangın yerinin elektrik enerjisi kesilir.
n. Elektrik devrelerinde; arızalı, kırık, çatlak fiş, priz ve anahtarlar kullanılmaz.
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o. Elektrik tesisatı fiziksel şartlardan etkilenmeyecek şekilde (çarpma, ezilme, kesilme vb.)
çekilir. Kırık priz fiş vb. kullanılmaz. Elektrik ile çalışan makinelerin güvenlik (gövde)
topraklamaları yapılır. Elektrik panoları ile ilgili çalışmaları yetkili elektrikçi yapar. Panoların
altına yalıtım malzemesi konur.
ö. Elektrikle çalışan ekipman veya elektrik hatlarında herhangi bir bakım ve onarım
yapılmadan önce, hangi makine veya cihaza elektrik enerjisi verileceği kontrol edilir.
p. Tehlike anında panoya ulaşmak için elektrik panolarının önlerine herhangi bir engel
bulundurulmaz.
r. Elektrik kabloları, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak yerleştirilir.
s. Elektrikli makineleri uygun bir şekilde topraklanır. Topraklama hatları kolay muayene
edilecek şekilde çekilir.
ş. Seyyar elektrikli makinelerde, gelen ve dönen akımı kontrol edip eşit olmadığı
zamanlarda elektriği kesen kaçak akım röleleri kullanılır
3. El Aleti, Avadanlık, Makine, Cihaz, Tezgâh vb. Malzemeler:
a. El aleti, avadanlık, makine, cihaz, tezgah vb. malzemenin;
(1) Her gün günlük bakımı, her hafta Cumartesi günü öğleden sonra haftalık bakımı;
mesai bitiminden yeteri kadar önce, amir/sorumlunun nezaretinde, teknik yayınlarında ve/veya
kullanma talimatlarında belirtilen esas, usul ve yetkilere göre yapılır.
(2) Tüm onarım/arıza/parça değişimi vb. işler amir/sorumlunun nezaretinde, teknik
yayınlarında ve/veya kullanma talimatlarında belirtilen esas, usul ve yetkilere göre yapılır.
Yetkisiz işlem yapılmaz.
(3) Kullanılmasına başlanmadan önce kontrolü yapılır.
(4) Kabloları ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmez
(5) Topraklaması arızalı olanları kullanılmaz.
(6) Dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunmadan işe
başlanmaz.
(7) Mekanik aksamı ve bağlantıları işe başlamadan önce kontrol edilir.
(8) (Varsa) kabzaları yalıtılmadan kullanılmaz.
(9) İşi bittikten sonra temiz ve sağlam olarak muhafaza edilir.
(10) Hareketli ve döner kısımları korunmamış olanları kullanılmaz.
(11) Arızalı olanları kullanılmaz.
(12) (Varsa) basınçlı hortumları ve bağlantıları işe başlamadan önce kontrol edilir.
(13) Kullanımına yetki verilmemiş olanları kullanılmaz.
(14) Çalışır durumda olanlarının yanından uzaklaşılmaz.
(15) Taşınabilir olanları orijinal ambalajında, takım sandığı içinde veya çantasında taşınır,
elde ve/veya ceplerde taşınmaz.
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(16) Yüksek devirle dönmekte olan tüm kayış, kasnak zincir, kaplin ve dişlileri; orijinal
muhafazasının, tel kafes ya da saç gereçlerden yapılmış koruyucuların içerisine alınmadan işe
başlanmaz. Bu koruyucular bakım ve onarımlar dışında yerlerinden sökülmez.
(17) Yenileme, bakım, onarım ve temizlik işlerine başlanmadan önce stop konumuna
getirilir, yani durdurulur.
b. Elektrikle çalışan her türlü el aleti, avadanlık, makine, cihaz, tezgah vb. malzeme;
(1) Çalışır vaziyette yere bırakılmaz.
(2) Topraklanmış hat üzerinden beslenir.
(3) Kullanılmadan önce, sorumluları tarafından kontrol edilir, motorundan anormal ses
gelen, priz/fiş/ anahtar bağlantıları vb. bozuk olanlar kullanılmaz.
(4) Çalışırken, el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmez, yağlama, bakım vb.
yapılmaz.
(5) Her zaman amacına uygun işlerde kullanılır.
(6) Kullanılmadan önce daima genel bir kontrolden geçirilir, bozuk, kırık, çatlak vb. olanlar
kullanılmaz.
(7) Sorumluları tarafından (varsa) muhafazalarından çıkartıldıktan sonra çalıştırılır. İş
bitimi bakım yapıldıktan sonra tekrar yerlerine konur.
(8) Çalışırken anormal sesler çıkarıyor veya titreşim yapıyorsa hemen durdurulur ve
kontrol edilir.
c. Taşlama tezgahında çalışırken oluşan kıvılcımların yanma tehlikesi yaratmaması için
etrafta gerekli önlemler alınır.
ç. Taşlama tezgahı önce kısa bir süre çalıştırılır, çalışanlar taşın ilk hareketinde taşın
karşısında durmaz.
d. Koruyucu muhafazası olmayan sabit veya seyyar taşlama tezgahları kullanılmaz.
4. İş Makineleri (Forklift vb.), Binek Araçları, Kamyonet vb. Araçlar:
a. İş makineleri, binek araçları, kamyonet vb. araçların;
(1) Günlük ve haftalık bakımları sürücü ve operatörleri tarafından düzenli olarak yapılır.
(2) Kriko ile kaldırılması durumunda, iş makinesi ve araçların hareketini önlemek için
lastiklerin hareket yönünün ters tarafına mutlaka takoz konur.
(3) Kriko ile kaldırılması durumunda, krikonun kaçırma ihtimaline karşı dikkat edilir.
(4) Operatör ve sürücüleri dikiz aynalarından değil, araçtan inerek arka bölümü
inceledikten sonra geri vitesle yanaşır ya da bir işaretçi yardımıyla geri manevra yapar.
(5) Yasal mevzuat doğrultusunda göreve çıkmasında sakınca olanları göreve çıkamaz.
b. İş makinesi ve araçlar göreve çıkmadan önce; kullanıcı bakımı yetkisinde olan hususlar
bakımından, GESTAY+B (Gözle muayene, elle muayene, sıkıştırma, temizleme, ayar yapma,
yağlama ve bütünleme) formülüne göre muayene edilir.
c. Arızalı iş makineleri kullanılmaz. İş makineleri ile insan taşınmaz.
ç. Sürücü ve operatörlük belgesi olmayan kimseler iş makinesi ve araçları kullanamaz.
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d. Sürücü ve operatörler;
(1) Hızlarını yol durumuna göre ayarlar, emniyetli bir şekilde araç kullanır (Hız, şantiye ve
çalışma sahasında 20km/h ve karayolunda ise azami 70 km/h'dir.).
(2) Fişçi ve işaretçilerin işaretlerini emniyetli mesafeden verip vermediklerine dikkat eder.
(3) Sorumluluğunda olan araç ve iş makinelerini trafik ve karayolları ile ilgili kanun ve
yönetmelik gibi yasal mevzuatta belirtilen hususlara göre kullanır.
(4) Servis ve yük taşıma araçlarına taşıma kapasitesi haricinde kişi binemez, bindirilmez.
Binemeyen kişiler toplu taşıma araçları ile işyerine gelir.
6. Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği:
a. Şantiye ve imalat atölyesinde çalışanlar, Mesleki Eğitim Belgesi ile İş Sağlığı ve İşçi
Güvenliği ile ilgili bir eğitim tutanağı/belgesi olmadan çalışmaya başlayamaz.
b. Her yıl periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılır. Muayene sonucu, ilgili rapora işyeri
hekimi tarafından işlenir ve sonuca göre hareket edilir. Bu raporlar dışında işyeri hekiminin
isteyeceği test ve muayeneler de yaptırılır.
c. Tüm çalışanlar için sağlık raporu alınır.
ç. Gıda işleri ile uğraşanların hijyen eğitimi yaptırılır.
d. Çalışanların sağlıkla ilgili belgelerinin asılları merkezdeki özlük dosyasında bulundurulur.
e. Tüm çalışanlara genel iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi verilir ve tutanakla belgelenir.
f. İşyeri içinde ve yakınında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir, göl gibi yerlere
girilmez. Buralarda çalışılması gerekiyorsa güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara
başlanılmaz.
g. İşyerine hemşeri ve akraba kabul edilmez.
ğ. Şantiyede yapılan tüm çalışmalar şantiye şefi, uygulama sorumlusu, şantiye formeni ve
ekip sorumlularınca sürekli olarak izlenir, denetlenir ve olası hataların yenilenmemesi için gerekli
önlemler alınır.
h. Çalışma sahasındaki tüm iş güvenliği ikaz levhalarına ve işaretlerine riayet edilir.
Kurallara uymayanlar ikaz edilir, tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilir.
ı. Çıkması olası yangınların nitelikleri ile bunların büyümeden söndürülmesi çalışanlara
öğretilir. Yangınlara karşı savunma yöntemleri konusunda çalışanlar bilinçlendirilir. İlave verilen
eğitimler şantiyelerde şantiye şefi/şantiye sorumlusu tarafından fotokopisi şantiyede bulunan
Çalışan Eğitim Formuna işlenir.
i. Zehirli hayvan ve haşeratlara karşı dikkat edilir. Akrep ve yılan sokmaları durumunda,
çalışan hemen ilkyardım odasına alınır ve zaman geçirilmeden hazır bulundurulan panzehir ilaç
uygulanır. Ayrıca derhal işyeri hekimine haber verilir.
j. Şantiye/atölyede işin yürütülmesi ile ilgili ilgili eğitim programları düzenlenir.
k. İş başında; çalışma esnasında da iş başı güvenliği eğitimleri planlanır.
l. Çalışanlar çalışma sahasında herhangi bir iş kazasına şahit oldukları zaman, derhal ilk
yardım görevlisinden veya sağlık elemanından yardım ister.
m. Görev başında iş kazasına uğrayan derhal işyeri sağlık ünitesine ulaştırılır.
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n. Yüksekte çalışanların gerekli eğitimi almış olmaları sağlanır.
o. Şantiye ofisinde itfaiye, polis, jandarma, ilk yardım, zehir danışma gibi ünitelerin telefon
numaraları bulundurulur.
ö. Mesai dahilinde sıralı amirlerden izin alınmadan işyeri terk edilmez.
p. İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu veya koruma tedbirlerinde
aksaklık olduğu kanaatine varılırsa derhal sıralı amirlere haber verilir.
7. İşyerinin Hijyen ve Çevre Güvenliği:
a. Yemekhanenin hijyenik koşullara uygun olmasına dikkat edilir.
b. İşyerinde, içinde (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı, suni teneffüs cihazı
vb.) bulunan ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulur.
c. Lavabo ve tuvaletler temiz bulundurulur.
ç. Temizlik malzemeleri eksiksiz olur.
d. Damacana vb. kaplardan sağlanan içme suları güneş ışığına maruz bırakılmaz.
e. İşyerlerinde yeterli sayıda, temiz ve emniyetli su soğutucuları bulundurulur.
f. Yemekhaneler, temiz, tertipli olur ve sık sık havalandırılır.
g. Yemek dağıtımı yapanlar, önlük, başlık ve eldiven kullanır.
ğ. Yemek atıkları çöp kutusuna atılır.
h. Açık ateş ile hazırlanan mangal vb. araçlarla ısıtma yapılmaz, çalışanların dinlenme
mahallerinde açık ateşli ısıtma aracı bulundurulmaz.
ı. Yemek, dinlenme, duş, soyunma ve barınma yerleri temiz tutulur.
i. Çalışanların yatma ve barınma yerlerinde; açık alev çıkaran gazlı, kömürlü ve elektrikli
ısıtıcı ve pişiriciler kullanılmaz.
j. Tüm çalışma alanlarında; zararlı olabilecek atıklar gelişi güzel bulundurulmaz ve çevre
kirliliğine yol açılmaz. Ayrıca doğal bitki örtüsünün korunmasına özen gösterilir.
k. Tüm çalışma alanlarında; yangına karşı korunma sağlamak için; yağ döküntüsü, yağlı
üstüpü ve parlayıcı yanıcı şeyler bulundurulmaz.
l. Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin depolama ve kullanımlarında gerekli emniyet
tedbirleri alınır.
m. Yüksekte yapılan çalışmalarda iklim şartlarına göre gerekli tedbirler alınır, uygun çalışma
şartları oluştuktan sonra çalışılır.
n. Yıldırım düşmesine karşı işletmenin tüm alanlarını kapsayacak güçte bir yada daha fazla
sayıda paratoner olduğu kontrol edilir. Paratoner yoksa sıralı amirler derhal haberdar edilir.
o. Çalışma alanında keskin kenarlı ve sivri uç-köşeli araç ile gereçler dağınık olarak
bulundurulmaz. Bunlar çalışmaları engellemeyecek şekilde belli alanlarda istif edilir.
ö. İş yerinde kullanılan elektrikli ve/veya elle çalışan vinç, gırgır vinç, elektrikli iskele gibi
araçlar her üç ayda bir güvenlik testinden geçirilir, rapor sonucuna göre hareket edilir. Raporlar
işyerinde saklanır.
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p. Yüksek gerilim tesislerine yalnızca yetkili elektrik mühendisi ve/veya denetimindeki
ehliyetli elektrikçiler girebilir.
r. Yüksek gerilim ünitesinin bulunduğu yerin zemininde, akım geçirmez yaygılar olmadan
çalışılmaz.
s. Yüksek gerilim ünitelerinde yazılı çalışma müsaadesi olmadan çalışılmaz.
7. Sabit ve Gezer Vinçler:
a. Halat telleri yıpranmış ve ezik olmaz. Kancanın emniyet mandalı olur.
b Çelik halat veya tambur bağlantıları gevşek olmaz. Kanca ağız açıklığı tolerans içinde
olur. Zincirlerde ve tamburda uzama, kırılma, ezilme olmaz. Halatın tamburda düzgün sarımlı
olmasına dikkat edilir.
c. Alt ve üst limit şalterleri, otomatik durdurucular ve güç aktarma sistemi faal olur.
ç. Vinç yaylarında deformasyon olmamasına dikkat edilir. Vinç alarm sistemi sürekli çalışır
durumda olur. Kaldırılan yükler çalışanların üzerinden geçirilmez.
d. Vinç yük kaldırma kapasitesinden fazla yük kaldırılmaz. Yük üç noktadan dengeli olarak
kaldırılır.
e. Vinçle insan indirme-bindirmeler emniyet sepeti ile yapılır.
f. Güç aktarma organları muhafaza altında olur. Kaldırma işleminde vinç bom uzunluğu
katalog değerlerine uygun olur.
g. Kaldırma işinde yük sallanmaz. Vinç kumanda işaretlerini sapancı olarak görevlendirilen
kişi verir.
ğ. Vinçle olumsuz hava şartlarında yük indirme ve yük kaldırma yapılmaz.
h. Vinç, ehliyetli operatör (G sınıfı iş makinesi ehliyeti) tarafından kullanılır.
ı. Vinç kabininde; elektrikli ısıtıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmaz. Kabinler
muhafazalı ve emniyetli olur.
i. Gezer vinç ve kaldırma araçları ile kaldırılan, indirilen yada askıda tutulan hiçbir yükün
altından geçilmez ve altında durulmaz.
j. Özürlü ve ezik çelik halatlar ile sapanlar kesinlikle kullanılmaz.
k. Çelik halatların ek, halka ve bağlantı noktaları ya örgülü sistemle yada en az üç adet (U)
klemensiyle sıkılanır.
8. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD):
a. Gözlük ve yüz siperleri atölye ve şantiyelerde; taşlama tezgahı/spiral taşlama
makinesi/torna tezgahı/kaynak makinesi vb. makine ve tezgahları çalıştırırken, ayrıca göz için
tehlike arz eden her yerde ve durumda kullanılır.
b. Baret; atölye ve şantiyelerde, ayrıca başa sert bir cismin düşmesi yada çarpması söz
konusu olan her yerde ve durumda kullanılır.
c. Çelik burunlu iş ayakkabıları; atölye ve şantiyelerde, ayrıca ağır ve yuvarlanabilen
araç/gereçlerin kaldırıp/indirildiği her yerde ve durumda kullanılır.
ç. Emniyet kemeri; atölye ve şantiyelerde, ayrıca zeminden 1,5 m yüksek olan ve/veya
denge kaybı sonucu düşme riski olan her yerde ve durumda kullanılır.
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d. Sarkık, geniş, bol paçalı ve bol kolu iş elbisesi giyilmez.
e. Çalışırken saat, yüzük, kolye, zincir ve künye benzeri takı takılmaz.
f. Gürültü seviyesi; 80 ile 90 desibel arasında olan yerlerde kulak tıkacı, 90 desibeli aşan
yerlerde kulaklık kullanılır.
g. Atölye ve şantiyelerde, çalışanlara işin başlamasından bitimine kadar kullanılmak üzere
verilen; baret, emniyet kemeri, gözlük, eldiven gibi Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerinin
kullanılmaları sağlanır. Kullanmayanlar sözlü ve yazılı olarak ikaz edilir.
ğ. Teslim alınan Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri sürekli kullanılır. Her ne sebeple
olursa olsun elden çıkan malzemeler derhal sıralı amirlere iletilir. Kişisel Koruyucu Donanım
malzemeleri kuşanılmadan işbaşı yapılmaz.
h. Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, çalışanlara uygun lastik çizmeler verilir.
ı. El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, çalışanın ellerine ve yapacakları işe
uygun seçilir.
9. Elektrot, Oksijen veya Gazaltı Kaynağı:
a. Demirin oksijen tüplü kesme aparatıyla kesilmesinde, duş yerlerinde su ısıtılmasında ve
mutfakta yemek pişirilmesinde kullanılan her cins gaz tüpü; gölgede, serin ortamda ve duvarları
patlamaya dayanıklı bölümlerde muhafaza edilir.
b. Gaz tüplerinin devrilmemeleri için gerekli önlemler alınır, zincir destekli el arabalarıyla
taşınır, hortumları özürsüz olur ve şalome ile tüplerin hortumlarla bağlantı yerleri klemenslerle
sıkılır. Alev kesici takılır ve altı ayda bir yenisi ile değiştirilir.
c. Şaloma yağlı ellerle tutulmaz, bunların yağlanmaması ve tüplerin iç basınçlarını gösteren
manometrelerin sürekli olarak çalışır durumda olması sağlanır.
ç. İşe başlamadan elektik tesisatının (kumanda kutusu, kaynak makinesi ve diğer parçalar)
iyi bir şekilde topraklandığından emin olunur.
d. Çalışırken iyi izole edilmiş kuru deri eldiven, kolluk, tozluk, deri önlük veya elbise (yanmaz
tulum) ve altı kalın lastikli ayakkabılar giyilir.
e. Kaynak penslerinin, akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edildiğine dikkat edilir.
f. Elektrot kutuplarını değiştirirken kaynak makinesi kapatılır. Kapalı ve dar yerlerde kaynak
işlerinde yalnız doğru akım kaynak makinesi kullanılır. Elektrik sisteminde boşta çalışma
gerilimini sınırlayan koruyucu şalter bulunmasına dikkat edilir.
g. Dar ve kapalı yerlerde yapılan kaynak işlerinde çalışanın metalik kısımlara temasını
önleyecek lastik veya kuru tahta altlıklar kullanılır.
ğ. Kaynak makinesinin bakımı ve tamiri esnasında sistemden elektriğin kesildiğine dikkat
edilir.
h. Yanıcı, parlayıcı ve tutuşması kolay olan malzemelerin bulunduğu yerlerde veya patlama
tehlikesi olan yerlerde kaynak işlemleri yapılmaz.
ı. Kaynak yaparken; maske, başlık, elbise, ayakkabı, deri önlük, tozluk ve deri eldiven
gibi Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerinden işe uygun olanları kullanılır.
i. Yüzeyinde plastik, yağ ve gres içeren malzemeler ile kurşun, kadmiyum, çinko, krom
içeren metallere kaynak yaparken özel dikkat gösterilir.
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j. Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları, kaynak
öncesi bu bileşiklerden arındırılır.
k. Çalışma ortamının uygun şekilde havalandırılmış ve yeterli aydınlatmanın sağlanmış
olduğuna dikkat edilir.
l. Kaynak yapılırken meydana gelen ve göz/cilt için zararlı olan ultraviyole, parlak ve
enfraruj ışınlardan uygun maske ve elbise ile korunulur.
10. Platform, İskele, Yük Asansörü, Merdiven:
a. Platform, merdiven ve iskeleler;
(1) Taşıma kapasitelerine uygun olarak kurulur ve kullanılır.
(2) Metal ise statik elektriğe karşı topraklaması yapılır.
(3) Standartlara (katalog normlarına göre) uygun olarak kurulur.
(4) Kurulur veya sökülürken, çalışma alanı emniyete alınır ve platform altında çalışan
olmaması için tedbir alınır.
(5) Kaygan durumda ise kullanılmadan önce kaymaz bant veya talaş ile tedbir alınır.
(6) Üzerinde, el aletleri ve kullanılmayan malzemeler bulundurulmaz.
(7) Üzerinde çalışanların cebinde ve elinde olması gereken malzeme haricinde hiçbir şey
olmaz.
(8) Araçlara yüklenirken veya boşaltılırken hiçbir canlının yük altında durmamasına,
yükün altından geçmemesine ve yükün üzerinde seyahat edilmesine müsaade edilmez.
.
(9) Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve
malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurulur ve/veya sökülür.
(10) En az ayda bir kere muayene ve kontrol edilir ve sonuçları yapı iş defterine yazılır.
İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilir.
b. Platform, merdiven ve iskelelerin;
(1) Zemine gelen ayaklarında muhakkak pabuç olur. Devrilmelere karşı emniyetli bir
şekilde tespit edilir.
(2) İmal edildiği malzemelerinin kırık, yağlı ve çatlak olup olmadığı kontrol edilir. Aksaklık
giderilmeden çalışma yapılmaz.
(3) Korkulukları mutlaka olur.
(4) Sökülmesi ve kurulması, tecrübeli ve yetkin kişiler tarafından yapılır.
(5) Ayaklarının zemine eşit basması sağlanır.
(6) Üzerinde bulunan/üzerinden geçirilen kablolar yaya ve araç hareketlerine engel
olmayacak şekilde döşenir.
c. Platform, merdiven ve iskelelerde;
(1) Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışması gereken işlerde emniyet kemeri kullanılır.
(2) Bir eli ile asılıp/tutulup diğer eli ile çalışmaz.
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(3) Dikkatli yürünerek, ayakların demirlerin arasına girmemesine dikkat edilir. Yapı
malzemelerinin insan bedenine çarpma ve delme benzeri zarar vermesini engelleyecek kişisel
tedbirler alınır. Bağ tellerinin (spiral) sıçrama ve salınımlarından gözler korunur.
(4) Alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına
15 cm yüksekliğinde bir etek tahtası konur. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok 1 cm
boşluk bırakılabilir.
(5) Çalışanlar el aletleri ve takımlarını, platform veya iskeleler üzerine güvenlikli bir
şekilde yerleştirir.
(6) Yüksekte yapılan işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak hava
koşullarında yapılır.
(7) Çalışanlar, çalıştıkları yerin altından diğer çalışanların geçmesini önleyecek şekilde
gerekli barikat ve ikaz işaretlerini de koyar.
(8) Çalışanlar malzemelerini veya takımlarını, aşağıdan-yukarıya veya yukarıdan-aşağıya
atmaz.
(9) Kaldırılan yük, çalışanların üzerinden geçirilmez.
(10) Yük kaldırma veya indirme işlemi, vinç hareket halindeyken yapılmaz.
(11) Kaldırılmakta veya indirilmekte olan yükün altında kimsenin bulunmaması sağlanır.
(12) Yük askıda iken kesinlikle sallanmaz.
(13) Kaldırılan ve indirilen yükün üzerinde insan bulunmaz.
(14) Köprü görevi görecek geçitler, 60 cm’den dar ve korkuluksuz yapılmaz.
ç. Merdivenlerden iniş ve çıkışlar birer birer yapılır. İnen inmeden veya çıkan çıkmadan,
başka kimse(ler) merdiven altında veya üstünde bulunmaz.
d. Metal malzemeden yapılmış el merdivenleri; ya üstten kancalanarak güvenlik altına alınır
ya da tabanlarına kaymaması için özel tırtıllı lastik pabuçlar takılır.
e. Yük asansörleri ile insan taşınmaz. Taşıma kapasitesinden fazla yük taşınmaz. Malzeme
düşmesine karşı etrafı kapalı olur. Çelik halatlar sık sık kontrol edilir.
f. İskelelerde yürüme ve çalışma platformları 60 cm genişliğinde 5x20 cm ebadında sağlam
kereste veya metalden oluşur. Devrilmelere ve kaymalara karşı platform parçaları önce
birbirlerine sonra iskeleye sağlam bir şekilde tespit edilir. Eğik, çatlak, kırık iskele parçası
kesinlikle kullanılmaz. Çalışma esnasında zedelenen parçalar yenileri ile değiştirilir.
Oluşabilecek şiddetli rüzgar ve fırtınalardan sonra iskeleler ve platformlar kontrol edilerek,
emniyetsiz bir durum var ise giderildikten sonra kişiler çalıştırılır.
g. İş yerinde kullanılan seyyar ahşap ve metal merdivenler her zaman sağlam ve bakımlı bir
şekilde bulundurulur. Parçaları ve gövdesi yer yer kırık, çatlak, çürük basamakları ise eğik ve
eksik merdivenler kullanılmaz. Merdivenlerin zemine gelen ayak kısımları açık ve kaymalara
engel olacak şekilde konumlandırılır. Kayma tehlikesi olan yerlerde kullanılması zorunluluk arz
eden hallerde bir çalışan merdivende çalışırken diğer çalışan merdiveni düşmemesi için tutar.
Ahşap merdivenler boyanmaz.
ğ. Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kenarlarında; döşemeden en az 90 cm
yüksekliğinde ve yatay en az 100 kg’lık yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk olmadan
çalışma yapılmaz.
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h. Portatif merdivenlerin üst basamakları kullanılmaz. Merdivenin ayakları zemine sağlam
basmalıdır.
ı. Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla
takviye edilir ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit edilir.
i. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların
özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar
ahşap iskelelerde aranan özelliklere uygun olur.
j. Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin,
kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya başlamadan önce
düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanır.
k. Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin
her gün işe başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup
olmadığı hususu yapı iş defterine kaydedilir, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede
çalışma yapılır.
l. Asma iskele, tavan kısmında mutlak surette sabit bir noktaya sağlam bir şekilde bağlanır.
m. Asma iskele korkulukları, en az 100 cm yükseklikte ve ara korkuluklu yapılır, etek tahtaları
ise en az 15 cm yükseklikte olur.
n. Duvar işlerinde veya 120 cm’den yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde
aşağıdaki özellikler bulunur.
(1) Genişlikleri 125 cm’den az,
(2) Yükseklikleri 300 cm’den çok,
(3) Platform kalınlığı 5 cm’den az,
(4) İskele bacak ve kirişleri 10X10 cm kesitinden küçük,
(5) Takviye ve çaprazlar 2,5X15 cm veya 5X10 cm kesitinden küçük olmaz.
11. Gırgır Vinç (Asansör) :
a. Gırgır vincin elektrik motoru topraklanmış olur.
b. Vincin şalteri otomatik olur, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik
şalter devreyi keser.
c. Çelik halatın tamburdan dışarı fırlaması önlenir.
ç. Kullanılacak çelik halatın çapı 12 mm’den az olmaz, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış
olur.
d. Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılır ve serbest
kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet U klemensi ile uygun şekilde tespit edilir.
e. Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun
tertibat bulunur.
f. Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 cm'den küçük olmayacak ve kolon,
sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilir.
g. Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde ekleme şartlarına uygun saplama
yapılır.
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ğ. Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmaz.
h. İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmaz.
ı. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli
şekilde bağlandıktan sonra taşınır.
i. Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılır.
j. Gırgır vinci çalıştıran çalışan güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun
kişisel koruyucu araçlar kullanır.
k. Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı
bulunur, diğer tarafları ise en az 90 cm yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olur.
l. Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili alan içinde hiç bir çalışan bulundurulmaz.
m. Gırgır vince malzeme yükleyen bütün çalışanlara koruma başlığı (baret) giydirilir.
n. Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol
edilir ve sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanır.
12. Şantiye, Bakım/Onarım/Tadilat İçin Gidilen Bina vb. Yerler:
a. Atermit ve benzeri kırılgan gereçlerle kaplanmış alan çatılarda; yenileme, bakım ve
onarıma başlamadan önce ulaşılacak noktalara keresteden yürüme yolları döşenir.
b. İlgisiz kişilerin çalışma sahasına girmemeleri sağlanır.
c. Çalışma alanında oluşan ve süreç içinde oluşabilecek tüm boşluklar sağlam malzeme ile
işin özelliğine göre ya üzerleri veya çevreleri çevrilecek şekilde kapatılır. Asla boşluk
bulundurulmaz. Dış cephe, yangın merdivenleri, kat merdivenleri ve havalandırma boşluklarına
çalışanların düşmemesi için uygun korkuluklar yapılmadan işe başlanmaz.
ç. Katlara malzeme çıkarılmasında, kovayı kata çeken çalışan kendisini emniyet kemerinin
uzatma halatı ile uygun bir yere bağlayarak çalışır ve çengeli demirle kovayı kendisine doğru
çekerek kata alır. Paletli veya lastik tekerlekli kaldırma araçlarının operatörleri kesinlikle ‘’G’’
sınıfı ehliyeti olur. Kaldırma araçlarının halat ve kovaları ile bağlantı elemanları her gün kontrol
edilir. Yıpranan teli kaçak halatları derhal değiştirilir. Çalışma alanları emniyet şeritleri ile
çevrilerek çalışma alanları emniyete alınır.
d. Yükleyiciler veya diğer hareketli ekipmanlar çalışırken en az 20 m uzakta bulunulur.
e. Araç sürücüleri/operatörleri ile yaya kişiler, şantiye içinde görevlendirilen işaretçilerin
vereceği komutlara uyar.
f. Her sıralı amir; yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve
sorumluluğu altında yürütecektir. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin
yapıldığı zamanlarda inşaat sahasında bulunmak ve işi yönlendirmek zorundadır.
g. Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılır ve buralara görünür şekilde
yazılmış uyarma levhaları konur.
ğ. Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılır. Bu
mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele
yapılır (Döşeme kenarları en azından, kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılır).
h. Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi
önleyecek ahşap basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılır.
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13. Tehlikeli Boşluklar-Malzeme İstifi-Atık Malzemeler:
a. Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere, asansör boşluklarına korkuluk yapılır veya
bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılır.
b. Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek
şekilde malzeme istif edilmez ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmaz.
c. Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar,
gelişi güzel atılmaz ve ortaklıkta bulundurulmaz.

EK-A LAHİKA-1

:

01-Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Kullanma Talimatı
02-Baret Kullanma Talimatı
03-Gözlük Kullanma Talimatı
04-Eldiven Kullanma Talimatı
05-İş Ayakkabısı Kullanma Talimatı
06-Yelek Kullanma Talimatı
07-İş Elbisesi Kullanma Talimatı
08-Güvenlik Halatı Kullanma Talimatı
09-Toz Maskesi Kullanma Talimatı
10-Kulaklık Tıkacı Kullanma Talimatı
11-Kaynak Maskesi Kullanma Talimatı
12-Kaynakçı Önlüğü-Kolluk - Tozluk Kullanma Talimatı
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EK-A LAHİKA-1
01-Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Kullanma Talimatı
1. Emniyet kemerinin (EN 361'e uygun olmalıdır) güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır.
2. Emniyet kemeri bele oturtularak uygun sıklıkta takılır, tokalar düzgün takılarak emniyete
alınır.
3. Tokalar iki parçalı olur, birbirine geçmeli üç toka kullanılır (Küçük toka büyük tokanın içinden
gevşetilerek kolonlar sıkıştırılır).
4. İki yandaki tutturma halkalarının her ikisini birden kullanarak dengeli bir sabitleme yapılır.
Kemerin bağlandığı noktalar kullanıcıdan yüksek bir yerde olur.
5. Kemerin üzerindeki halat kemerin sağlam bir yere tespit edilmesi içindir. Çalışan tarafından;
kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşüt tipi emniyet kemerine veya oturma yerine
veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir. Düşme durumunda kemer ipinin
boşluğu 50 cm’den fazla olmaz.

6. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar, her kullanımdan önce kontrol
edilir. Bağlanmak istenilen nokta, durdurulan bir düşmedeki dinamik gücü çekecek özellikte bir
yer olur. Sağlamlığından emin olunmayan bir yere tespitleme yapılmaz.
7. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar mümkün olduğunca vücudun
üst bölümüne bağlanır (1)
8. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar sadece taşıma gücü uygun
olan sabitleme noktalarına sabitlenir (2)
9. Kazara açılmaları önlemek için sadece kilitli kancalar kullanılır (3)

10. Tırmanma esnasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar, kemerin ön kancasına
takılarak kullanılır (5)
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11. Kayma ve düşme (5, 7) tehlikesinin bulunduğu durumlarda enerji emme fonksiyonu olan
sistemler kullanılır (6)
12. Yükseklik emniyet düzenekleri (6) bağlantı iplerini otomatik olarak gerer. Bağlantı elemanları
(halat, ip) (4) kullanım esnasında gergin tutularak (4), uzunluk ayarlama mekanizması
sayesinde ipin direncinin azalmasına engel olunulur.
13. Bağlantı elemanları (halat, ip) keskin kenarlar üzerinden geçirilmez. Bu elemanlar
düğümlenmez ve bu elemanları uzatmak için ek yapılmaz.
14. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar, donanıma zarar verebilecek
dış etkilerden korunur.
15. Hasar görmüş veya düşme sonucu direnci azalmış KKD malzemeleri tekrar kullanılmaz.

02-Baret Kullanma Talimatı
1. Baret (EN 397'e uygun olmalıdır) her zaman başın büyüklüğüne uygun olarak seçilir.
2. Ter bandı, baretin başta rahat taşınmasını sağlayacak şekilde ayarlanır.
3. Ağır darbe veya sıkışmaya maruz kalmış baretler tekrar kullanılmaz (Bu durum, barette
herhangi bir hasar tespit edilmese dahi geçerlidir).
4. Baretin eskiyen parçaları sadece aynı üreticinin orijinal parçalarıyla değiştirilir.
5. Barete takılan ek parçalar sadece üreticinin talimatlarına göre monte edilir.
6. Etiketler sadece üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda yapıştırılır.
7. Baretin dış muhafazası sadece ılık sabunlu suyla temizlenir.
8. Kirlenmiş deri ter bantları yenisiyle değiştirilir.
9. Baretler başı; düşme, sarkma, yuvarlanma veya fırlama tehlikelerine ve başın bir nesneye
çarpması sonucu meydana gelebilecek tehlikelerden korur.
10. İnşaat alanında bareti takılır ve hiçbir suretle kafadan çıkartılmaz.
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03-Gözlük Kullanma Talimatı
1. Yüze ve göze karşı kimyasal veya fiziksel bir tehlikenin olabileceği durumlarda mutlaka
uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
2. Göz ve yüz koruyucu gözlükler (EN 166 veya EN 175'e uygun olmalıdır), mekanik kimyasal,
optik veya termik etkilere karşı korunmak için kullanılır.
3. Kaynak, zımpara ve kazıma çalışmalarında uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
4. Oyma ve keski işlerinde uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
5. Taş kesme ve yontma işlerinde uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
6. Püskürtme beton işlerinde uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
7. Cıvata yerleştirme işlerinde uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
8. Kaba toz ortamında yapılan işlerde uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
9. Kumlama çalışmalarındaki aletleri kullanırken uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
10. Asitlerle, çözeltilerle, dezenfeksiyon ve yakıcı temizlik maddeleri ile yapılan çalışmalarda
uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
11. Sıvı püskürtücülerle yapılan çalışmalarda uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
12. Püskürtme ısısı altında yapılan çalışmalarda uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.
13. Pastan arındırma çalışmalarında uygun yüz ve göz koruyucular kullanılır.

04-Eldiven Kullanma Talimatı
1. El ve cilt yaralanması ihtimali olan, cildin tehlikeli maddelerle, karışımlarla temasının
önlenemediği yerlerde mutlaka eldiven (EN 407 veya EN 388' e uygun olmalıdır.) kullanılır.
2. Yapılan işin niteliğine göre uygun eldiven seçilir.
3. Eldivenler, şekline ve gerekli kavrama ihtiyacına göre sınıflandırılır;

Kaba işler için yumruk Belli parmakların hareketliliğini Tüm parmakların hareketliliğini
eldiven
gerektiren kaba işler için üç gerektiren için beş parmaklı
parmaklı eldiven
eldiven
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05-İş Ayakkabısı Kullanma Talimatı
1. Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde çelik burunlu, asit ve benzeri
kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik ve benzeri maddeden yapılmış ayakkabı kullanılır.
2. İş ayakkabısı ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde kullanılır ve
burun kısımlarında 0,6-1 mm kalınlığında çelik parça bulunur.
3. Çelik parça parmakları korumak açısından “1 m yükseklikten 25 kg’lık ağırlığın düşmesine
karşı” ve “ayakkabının tabanı cisim batmalarına karşı” dayanıklı olur.
4. Elektrik işlerinde çalışanlar güvenlik ayakkabı veya botlarıyla çivi, metal parça ve benzeri
madde olan yerlerde gezinmez.
5. Sulu ve çamurlu yerlerde çalışanlara gerekirse kasık çizmesi verilir.
6. İş ayakkabısı (EN 345' e uygun olmalıdır.), bot veya çizmeleri her zaman temiz ve
kullanılabilir durumda tutulur.
7. Asit, baz ve her türlü kimyasal madde ile yapılan çalışmalarda uzun lastik çizme giyilir.
8. Elektrik çarpmalarının olabileceği ve elektrik işlerinde çalışılan yerlerde tamamı kauçuk veya
yalnızca tabanı kauçuk izole ayakkabılar (çivisiz-kabarasız-iletkensiz ayakkabı, bot veya
çizmeler) kullanılır.

06-Yelek Kullanma Talimatı
1. Vücudun çalışma sırasında dış etkenlere karşı korunması, uzaktan tanınması, gece
çalışmalarında ayırt edilebilmesi için giyilen iş yeleğidir.
2. Parlama ve yanma tehlikesi bulunan yerlerde, ateşe dayanıklı alev almayan giysiler
kullanılır.
3. Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı yelek
giyilir.
4. Yelek içleri torba gibi doldurulmaz.
5. Özelliğini yitirmiş yelekler derhal yenisi ile değiştirilir.
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07-İş Elbisesi Kullanma Talimatı
1. Vücudun çalışma sırasında dış etkenlere karşı korunması için giyilen ceket ve pantolon, iş
tulumu veya iş elbiseleridir.
2. Parlama ve yanma tehlikesi bulunan yerlerde; ateşe dayanıklı alev almayan giyecekler
kullanılır.
3. Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı önlük,
ceket veya pantolon giyilir.
4. Şantiye ve atölyede görev yapanlar iş elbisesi giyer.
5. İş tulumu ve pantolonların paçalarında duble bulunmaz.
6. Ceket ve iş tulumunun yakaları kapalı olur, bol olmaz, cepleri torba gibi doldurulmaz.

08-Güvenlik Halatı Kullanma Talimatı
1. Vücut koşumuna ankaja, yavaşlama cihazına veya güvenlik halatına bağlayan özel olarak
tasarlanmış halat, kayış veya kalın dokuma şerittir. Minimum 22.2kN yüke dayanmalıdır. Toplam
uzunluk ek parçalarla birlikte, 2 m’yi aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Paloma Lanyard 1,8 m,
beyaz–yeşil–sarı renk polyesterden yapılmış ve EN 354:2002 standartlarına uygun olarak
üretilmiştir.
2. Bu ürünün; baret (EN397), enerji absorber (EN355), bağlantı elemanı (EN362) ve emniyet
kemeri (EN361) ile kullanılması uygundur. Üzerinde yazan yük dayanımı aşılmaz ve amacı
dışında kullanılmaz.
3. Güvenlik halatı çelik halat ya da ip halat olup, Tam Korumalı Vücud Kuşağı Janyard veya
yavaşlama cihazı ve en az bir ankaja bağlıdır. EN 357 standartlarına uygun olmalıdır. Kopma
mukavemeti 22kN olmalıdır.
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4. Ankaj Noktası (A)
a. Ankaj, güvenlik halatı Lanyard veya yavaşlama cihazı için güvenli bağlantı noktası sağlar.
Minimum 22,2 kN yükü desteklemek zorundadır.
b. Kullanıcı her zaman, minimum statik direnci 6 KN olan (minimum 1500 kg’lık yükleme)
ankaj noktasının altında olmalıdır (EN795 standardına uygun olmalıdır).
c. Altta bulunmanın sebebi düşme sırasında herhangi bir başka objeye çarpmayı önlemektir.
5. Çapa Noktası Seçimi
Ankaj noktasının kesinlikle düşme ihtimali olan veya olmayan gevşek yerlere, merdivenlere
ya da cam silme platformu gibi yerlere bağlanmaz. Yükü çekebilecek şekilde olduğundan emin
olunulur. Vinç ve korkuluklar ankaj olarak asla kullanılmaz.
6. Halatlar (EN355:2002 Lanyard halatlar EN 358:2002 metalik bağlantı elemanları
EN362:2002 ile birlikte kullanınız)
a. Ankaj noktasında bulunan metalik bağlayıcıyının takılacağı bağlantı elemanının tam
kapandığından ve iki parçanın birbirinden ayrılmayacağından emin olunulur.
b. Her kullanımdan önce ankaj aracı ve noktasının mutlaka konumlandırılması ve yapılan
işin düşme potansiyelini hem de düşme yüksekliğini en aza indirecek şekilde yapılması gerektiği
dikkate alınıdır. Düşme koruyucularının uzunlukları bir çarpmaya imkân vermeyecek şekilde
tespit edilir. Bunun için sistem uzunluğu amortisörün (şok emici, absorbe) açılma mesafesi
kadar arttırılır. Çalışanlar; endüstriyel çalışmalarda 1 m yükseklikten, atölyelerde 2 m ve çatı
kaplama işlerinde 3 m’den itibaren koruma donanımları kullanır.
c. Çalışanların koruma teçhizatlarının bağlanması için mapalar kullanılır. Eğer bunlar yoksa
bağlama noktası bunlarla donatılır. Düştükten sonra yakalamayı ve kurtulmayı basitleştiren en
aşağı iki emniyet kancası bulunan emniyet kemeri kullanılır.
d. Yüksekliği tabandan itibaren 2 m’den fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan
yerlerde vücudun dengede durmasını sağlayan ve kullanıcıya serbest hareket imkânı sunarak
düşme ve kayma engelleme sistemlerinde kullanılabilecek en uygun Kişisel Koruyucu
Donanımdır.
e. Güvenlik için her kullanımdan önce kullanıcının aşağısında bulunması gereken serbest
boşluğu sağlanır. Bu husus; bir düşme durumunda yer veya düşme yolundaki diğer engellerle
herhangi bir çarpışma olmaması bakımından önemlidir.
f. Yüksekliği tabandan itibaren 2 m’den fazla olan düşme ve kayma tehlikesi bulunan
yerlerde kullanılacak olan donanımın, yükseklikten düşme halinde kullanıcının ayaklarının yapı
veya zeminle çarpışmasını önlemek için beraberinde kullanılacak olan enerji absorbeleyici,
düşme önleyici veya halat uzunluğunun 2 m’yi aşmaması kesinlikle gereklidir. Halat uzunluğu
çalışılan mesafe göz önünde bulundurularak ayarlanır. Bağlama tertibatının ayarlama bölümü
uçlarına, birer uç dondurucu takılır.
7. Malzemenin Ömrü ve Kullanım Süresi
a. Mamulün beklenen ömrü 4 senedir fakat donanımın performansını etkileyecek ortamlara
maruz kalmaması ve kullanıldığı ortamın donanıma zarar vermemesi için gerekli önlemlerin
alınarak kullanımın sağlanır.
b. Ürünün nemsiz ortamlarda kullanılması ve ultraviyole ışınlardan korunması kesinlikle
gerekir. Donma, yüksek ısı ve paslanmaya maruz kalacak ortamlarda bulundurulmaz ve
kullanılmaz. Ürünün karakteristik özelliklerini bozabilecek kimyasal ürünler ve çözücülerden
uzak tutulur.
8. Bakım ve Temizleme
Kemer sıvı deterjan veya kimyasal temizlik maddeleri ile temizlenmez. Nemli bir bezle
silerek temizlenir. Kemerin tamamen kurumuş olmasına dikkat edilir.
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9. Depolama ve Taşıma
Kemer; ıslak, nemli doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan bel plastiğini katlamadan
muhafaza edilir. Üzerine ağır malzemeler konmaz. Mümkün mertebe aşırı katlamaya maruz
bırakılmadan dikey şekilde muhafaza edilir.

09-Toz Maskesi Kullanma Talimatı
Göz ile görülmeyen ancak pnömokonyoz adı verilen ve akciğerlerde oluşan meslek
hastalıklarına neden olan, 5 µm ve altındaki ince tozlara karşı koruma sağlamalıdır. Avrupa
standartı EN 149 FFP2'dir.

10-Kulaklık Tıkacı Kullanma Talimatı
Gürültülü çalışma ortamlarında çalışanları gürültüden ve işitme kaybından korumalıdır. Avrupa
standartı EN 352’dir.

11-Kaynak Maskesi Kullanma Talimatı
EN 166 ve EN 175 uygun olmalıdır.

12-Kaynakçı Önlüğü-Kolluk - Tozluk Kullanma Talimatı
EN 11611 uygun olmalıdır.
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EK-B
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri
Kullanma Talimatı
1. Bu defter işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapılan tespitlerin kayıt edilmesinde kullanılır.
2. Defterin tüm sayfaları numaralanır ve mühürlenir.
3. Defterin kapak içine kullanma talimatı yapıştırılır.
4. İlk sayfaya "işbu defter .......... safhadan oluşmuştur ve her sayfası ……………….tarafından
mühürlenerek onaylanmıştır." ibaresi yazılır ve işletmenin faaliyet gösterdiği il içerisinde bulunan
noterler tarafından onaylanır.
5. Defterin hiç bir sayfası kopartılmaz, silinti ve kazıntı yapılmaz.
6. Defterin doldurulmasında mavi mürekkepli kalem kullanılır.
7. Defter; iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı işveren vekili/şantiye şefleri/şantiye sorumluları
tarafından imzalanır. İşveren vekili ataması yazılı olarak yapılır.
8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesi gereği; işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanının, onaylı deftere işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve
önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren
vekili/şantiye şefleri/şantiye sorumluları sorumludur.
9. Defter dolduğunda imha edilmeden arşive kaldırılır.
10. Defterin talimata uygun olarak doldurulmasından iş güvenliği uzmanı, muhafazasından ise
işveren vekili/şantiye şefleri/şantiye sorumluları sorumludur.
11. İş güvenliği uzmanı onaylı deftere;
a. İşyerinde yapılan çalışmaları,
b. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin
9'uncu maddesinde belirtilen hususlara ait (rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı
gözetimi, eğitim/bilgilendirme/kayıt, ilgili birimlerle işbirliği) tespit ve tavsiyeleri,
c. İşyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları,
ç. Gerekli gördüğü diğer hususları yazar.
12. Defterin aslı işveren vekili/şantiye şefleri/şantiye sorumlularında, suretleri ise işyeri hekimi
ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş
müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.
13. Deftere yazılan hususlardaki aksaklıkların ivedilikle giderilmesi işveren vekili/şantiye
şefleri/şantiye sorumlularının sorumluluğundadır.
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EK-C
Periyodik Kontrol ve Ölçümler Çizelgesi
Cihaz

Marka

Kapasite

Seri Nu.

Periyod

Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma
Topraklama Ölçümü

Yılda Bir

Makinelerde Elektrik Tesisatı
Topraklama Ölçümü

Yılda Bir

Termal Konfor (Sıcaklık, Nem,
Hava Akım Hızı) Ölçümü

Yılda Bir

Aydınlatma Ölçümü

Yılda Bir

Ortam Gürültü Ölçümü

Yılda Bir

Partikül Madde (Toz) Ölçümü

Yılda Bir

Transpalet, bir buçuk tonluk

Yılda Bir

Vidalı Hava Kompresörü ve Tankı
(500 LT)

Yılda Bir

Klimalar

Yılda Bir

Su Sebilleri

Yılda Üç

Kemirgen ve Haşere İlaçlaması

Yılda Dört

Yangın Söndürme Tüpleri

Yılda İki
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Kontrol
Tarih

Kontrol
Tarih

Kontrol
Tarih

Kontrol
Tarih

EK-Ç

Makine Kartı
Operatör
Bakımcı
Bulunduğu Yer
İmal Yılı
Tipi
Bakım Periyodu
Çalışma Yöntemi

Firma
Bölüm
Makine Adı
İmalatçı
Seri No
Kullanım Periyodu
Üzerindeki Emniyet Tertibatı
Fotoğraf

Kullanma Talimatı

Emniyet Talimatı

Bakım Talimatı
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EK-D
Yıllık Eğitim Planı
Yıllık Eğitim Konusu

No
1

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

2

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

3

İşyeri temizliği ve düzeni

4
5

Eğitimi Veren
İş Güvenliği
Uzmanı
İş Güvenliği
Uzmanı
İşyeri Hekimi

İş kazası ve meslek hastalığından doğan
hukuki sonuçlar
İş Güvenliği
Uzmanı
Meslek hastalıklarının sebepleri

6

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma İşyeri Hekimi- İş
tekniklerinin uygulanması
Güvenliği Uzmanı

7

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

8

İlkyardım

9

Kimyasal,
etmenleri

10

Elle kaldırma ve taşıma

11
12

fiziksel

ve

ergonomik

Planlanan
Tarih

İş Güvenliği
risk Uzmanı

…../…../…..

…../…../…..

Parlama, patlama, yangın ve yangından
İş Güvenliği
korunma
Uzmanı
İşyeri Hekimi
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
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…../…../…..

Gerçekleşen
Tarih

Katılımcı

Eğitim
Süresi

Tüm
Çalışanlar

1 saat

Tüm
Çalışanlar

½ saat

Tüm
Çalışanlar

½ saat

İlgili Çalışanlar

1 saat

Tüm
Çalışanlar

½ saat

Tüm
Çalışanlar
Bölüm
Sorumluları
Bölüm
Sorumluları

½ saat
½ saat
½ saat

Tüm
Çalışanlar

½ saat

Tüm
Çalışanlar

½ saat

Tüm
Çalışanlar

1 saat

Tüm
Çalışanlar

1 saat

No

Yıllık Eğitim Konusu

Eğitimi Veren

Planlanan
Tarih

Gerçekleşen
Tarih

Katılımcı

Eğitim
Süresi

13

Ekranlı araçlarla çalışma

İş Güvenliği
Uzmanı

Tüm
Çalışanlar

½ saat

14

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

İş Güvenliği
Uzmanı

Tüm
Çalışanlar

1 saat

15

İş kazalarının sebepleri ve korunma İş Güvenliği
prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Uzmanı

Tüm
Çalışanlar

½ saat

16

Güvenlik ve sağlık işaretleri

İş Güvenliği
Uzmanı

İlgili Çalışanlar

1 saat

17

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

İş Güvenliği
Uzmanı

İlgili Çalışanlar

1 saat

18

İşçi sağlığı ve iş güvenliği genel kuralları ve
güvenlik kültürü

İlgili Çalışanlar

½ saat

19

Tahliye ve kurtarma

İlgili Çalışanlar

½ saat

20

Yüksekte Çalışma

İlgili Çalışanlar

3 saat

…../…../…..

İş Güvenliği
Uzmanı

…../…../…..
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EK-E
İş Kazası Prosedür Talimatı
1.

Amaç:

a. İş sebebiyle ortaya çıkacak hastalıkları ve kazaları önlemek amacıyla, tüm kazaların
uygun bir şekilde incelenmesini ve raporlanmasını sağlamak,
b. Sıfır kazalı bir iş kültürü yaratmak,
c. Kazaların ve mesleki sağlık sorunlarının tekrarlanmasını önlemek maksadıyla
“Kazaların, Olayların ve Meslek Hastalıklarının” incelenmesi ve rapor edilmesi ile ilgili esasları
düzenlemektir.
2.

Kapsam:

Bu talimatta belirlenen kurallara, tüm FYT çalışanlarıyla; FYT işyerlerine ziyaret, iş gezisi,
staj, eğitim, alışveriş gibi her ne nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz
işler için gelen yüklenici firma çalışanları ve yöneticileri ile hizmet alınan OSGB çalışanları
uymak zorundadır.
3.

Görev ve Sorumluluklar:
a. İşveren veya İşveren Vekili

Bu prosedürün "Hükümlerinin yerine getirilmesi için firma içerisindeki kaynak ve
sorumlulukların dağıtılması dâhil olmak üzere" İSG mevzuatına uyumundan sorumludur.
b. İK Bölüm Amiri
(1) İş Kazası Prosedürünün gereklilikleri hakkında bölüm amirleri ile şantiye
şefi/şantiye sorumlularını bilgilendirir. Ayrıca prosedüre uygunsuz hareket edilmesi durumunda
FYT Disiplin Yönetmeliğinin gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) İşten kaynaklandığı düşünülen kazaların ve hastalıkların yerinde incelenmesi için
gerekli olan belgeye dayalı sistemlerin ve kaynakların sağlanmasından sorumludur.
(3) Kaza raporlamasının tamamlanması ve kazanın tekrarının önlenmesi maksadıyla
gerekli eylemlerin belirlenmesi için ilgili OSGB birimi ile koordineli olarak çalışır. İş Güvenliği
Uzmanı olmadığında onun görevlerini yerine getirir.
c. İş Güvenliği Uzmanı
(1) İş kazası prosedürünün oluşturulmasını ve duyurulmasını sağlar. Bu prosedürler;
görev ve sorumlulukları, kaza araştırma ve raporlama yöntemlerini ve net bir süreci içerir.
(2) Kaza araştırması için ilgili bölüm amirleri ile işbirliği yapar.
(3) Uygun inceleme araçları ve profesyonel danışmanlık hizmetlerine erişim sağlar.
(4) Elde edilen bilginin eksiksiz, doğru ve teyit edilebilir olmasını sağlar.
(5) Ölüm vakaları da dahil olmak üzere ciddi kazaları derhal İşverene raporlar.
(6) Kaza verilerini, oranlarını ve eğilimlerini analiz eder.
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ç. Bölüm Amirleri
(1) İş esnasında meydana gelen kazaların ve olayların zamanında raporlanmasını ve
bu talimatta belirtilen gereklilikler uyarınca mevcut ve olası sonuçların ciddiyeti çerçevesinde
incelenmesini sağlar.
(2) Çalışanların araştırmada aktif bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.
(3) Yaşanan kaza, olay ve iş sağlığı sorunlarının tekrarlanmasını önlemek için gerekli
görülen önlemlerin en kısa zamanda ve öngörülen süre içerisinde alınmasını temin eder.
(4) Bölüm amirleri kendi sorumluluk alanlarında gerçekleşen kaza/olay ve meslek
hastalıklarının araştırılmasından ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesinden
sorumludur.
d. Çalışanlar
(1) Her türlü iş kazasını, olayı ve mesleki hastalığı rapor etmekle yükümlüdür.
(2) İncelemelerde aktif bir şekilde işbirliği yapar.
(3) Uğradıkları veya şahit oldukları tüm kazaları veya ramak kala olayları amirlerine
haber vermek ve detaylarıyla bilgi vermekle yükümlüdür.
4.

Tanımlar

a. Olay: Yaralanma, maddi hasar ya da iş kesintisi gibi kayıplar ile sonuçlanabilen
durum, ramak kala.
b. Kaza: Yaralanma, maddi hasar ya da iş kesintisi gibi kayıplar ile sonuçlanan durum.
c. İş ile ilgili durumlar:
(1) Firmanın tüm normal operasyonlarının parçası olarak gerçekleştirilen faaliyetler.
(2) Ekip toplantıları, saha dışı kısa toplantılar, diğer zorunlu firma etkinlikleri gibi
katılımın tercihe bağlı olmadığı mesai saatleri dışındaki faaliyetler.
(3) Çalışanların maruz kaldığı fiziksel şiddet olayları.
(4) Firma faaliyeti için yapılan yolculuklar.
(5) Ticari bir gereç olarak kullanılan araçlar ile yapılan yolculuk, çalışanların bir
işyerinden diğerine yaptıkları yolculuk da dâhil tüm iş seyahatleri.
(6) Çalışanın evinden işyerine gelirken veya ayrılırken yaptığı seyahat iş ile ilgili
sayılmaz.
5.

Uygulamalar
a. Tüm kazalar/olaylar 48 saat içinde raporlanır.

b. Tüm küçük kazalar, ciddi kazalar, ramak kala olayları ve meslek hastalıkları ilgili birim
amirleri tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ekibinin desteği ile araştırılır.
c. Tüm kaza ve olaylar her ay toplanacak olan İSG kurulunda gündeme alınır.
ç. Tüm araştırmalar sayfa 40’daki Kaza/Olay Araştırma Rapordaki bilgileri içerir.
d. İşveren veya vekili şahsen kaza araştırmasına katılır.
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e. Analiz yapılabilmesi için tüm kayıtlar uygun şekilde saklanır.
f. Bir gözden geçirme toplantısı kaza/olay meydana geldikten 10 gün içinde
gerçekleştirilir.
g. Tüm kaza/olay araştırmaları sonucunda kök sebeplere göre ilgili hareket tarzları
belirlenir.
ğ. Tüm faaliyetler tartışılır ve konu hakkında hem fikir olunur.
h. Araştırma sonucu mutabık kalınan tüm düzeltici önleyici faaliyetlerin gereği yapılır.
6. Çalışanların Bilgilendirilmesi
Bu talimat tüm çalışanlara İK Böl.A. tarafından tebliğ edilir ve duyuru panolarına asılır. İSG
Eğitimlerinde konu hakkında çalışanlar bilgilendirilir.
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Kaza–Olay Araştırma Raporu
Kazalının Adı Soyadı

Kazalının İşe Giriş Tarihi

Kazalının Görevi

Kazalının Eğitim Seviyesi

Kazanın Olduğu Yer

Kazanın Tanıkları

Kaza Tarihi

Kaza Saati

Rapor Tarihi

Rapor No

Ölümlü Kaza

Ekipman/Malzeme Hasarı

Doğal Afet

İşgünü Kayıplı Kaza

Çevre Kazası

Diğer

Ramak Kala

Yangın

Yaralanan Kişi Sayısı

1. Olayın Anlatımı
2. Kazanın Detayları
3. Kaza Resimleri / Çizimler
4. Kaza Sonucu Yaralının Durumu / Hasarın Boyutu
5. Kazanın Kök Neden Analizi (Makine – Ekipman / İnsan)
6. Kazanın tekrarlanmaması için alınan düzeltme/Düzeltici ve önleyici faaliyetler
7. Kaza Geçiren Çalışanın;
a. Aldığı Eğitimler
b. Kullandığı Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri
c. Çalıştığı Alandaki Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları
ç. Çalıştığı Alandaki Işık seviyesinin Durumu
8. Kök Neden Analizine Katılan Kişilerin;
a. Kimlik Bilgileri
b. İmza Bloku
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