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ÖNSÖZ 

De�erli KOB�’ler,  

Türkiye’de ��yerlerinde �� Sa�l��� ve Güvenli�i Ko�ullar�n�n �yile�tirilmesi Projesi (�SG�P) kapsam�nda geli�tirilen 
“KOB�`ler için �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Rehberi – �n�aat Sektörü”, i� sa�l��� ve güvenli�inin iyile�tirilme-
sinde sistematik bir yakla��m sergilemek ad�na pek çok ad�m� içermektedir. KOB�`lerde i� sa�l��� ve güvenli�i 
çal��malar�n� organizasyonel bir yap�ya kavu�turmak ve �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Sistemini (�SG-YS) 
daha etkin kullanabilmek ad�na geli�tirilen bu Rehber ise “KOB�`ler için �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Rehberi 
– �n�aat Sektörü”nde yer alan “Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk De�erlendirmesi ve Kontrolü (Ad�m 4)”, “Sa�l�k 
Gözetimi (Ad�m 5)” ve “Performans �zleme (Ad�m 6)” referans alarak haz�rlanm��t�r. 
Bu Rehberde; i� sa�l��� ve güvenli�inde önleyici temelli yakla��m�n en önemli ad�m� olan “Risk De�erlendirmesi”, 
etkin bir �SG-YS döngüsünün sa�lanabilmesi için kullan�labilecek “�SG Performans �zleme” ve i�yeri sa�l�k göze-
timinde kaynak olabilecek “Sa�l�k Tehlikeleri” bölümleri yer almaktad�r. Her bölüm, özellikle in�aat sektöründe 
faaliyet gösteren KOB�`ler dikkate al�narak geli�tirilmi�tir. Rehberdeki araçlar, KOB�`lerimizin hem ulusal hem de 
uluslararas� mevzuatta yer alan “Risk De�erlendirmesi”, “Sa�l�k Gözetimi” ve “Sürekli Gözden Geçirme- Perfor-
mans Gözleme” yükümlülüklerine yol gösterecek nitelikte haz�rlanm��t�r.  
Bakanl���m�z�n ülkemiz i� sa�l��� ve güvenli�i seviyesini yükseltme çal��malar�n� destekleyen bu Rehbere katk� 
vermi� olan tüm yerli ve yabanc� uzmanlara, de�erli emek ve çal��malar�ndan dolay� te�ekkür ederiz. 
 
T.C. ÇALI�MA VE SOSYAL GÜVENL�K BAKANLI�I 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürlü�ü 
  



4 

K�saltmalar Listesi: 
 
AB 
ACG 

 
Avrupa Birli�i 
Akci�er Grafisi 

BYS 
BTS 
EKTS 

Bütünle�ik Yönetim Sistemleri 
Birikimsel Travma Hastal�klar� 
El-kol Titre�imi Sendromu 

�SG �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
�SG�P “Türkiye`de ��yerlerinde �� Sa�l��� ve Güvenli�i Ko�ullar�n�n �yile�tirilmesi” Projesi 
�SG-YS �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Sistemi 
�UM �yi Uygulama Merkezi 
KKD 
KOAH 

Ki�isel Koruyucu Donan�m 
Kronik Obstrüktif Akci�er Hastal�klar� 

KOB� 
KTS 
KVS 
MDF 

Küçük ve Orta Ölçekli ��letme 
Karpal Tünel Sendromu 
Kardiyovasküler Sistem 
Orta Yo�unlukta Lif Levha 

OHSAS �� Sa�l��� ve Güvenli�i De�erlendirme Serisi 
ÖF Önleyici Faaliyet 
RD 
SFT 
TVT 
UV 
ÜSY 

Risk De�erlendirmesi 
Solunum Fonksiyon Testi 
Tüm Vücut Titre�imi 
Ultraviyole 
Üst Solunum Yolu 

 
 
TABLOLAR L�STES�  
Tablo 1. 3T Risk De�erlendirmesi Matrisi 
Tablo 2. Risk puanlar�n�n aç�klamalar� 
Tablo 3. Baz� in�aat meslekleri-çal��anlar� 
Tablo 4. Baz� in�aat mesleklerinin birincil riskleri 
Tablo 5. �n�aat sektöründe görülen baz� sa�l�k zararl�lar� 
Tablo 6. �n�aat sektöründe en s�k kar��la��lan meslek hastal�klar� 
Tablo 7. Titre�imin eller üzerindeki etkisini belirleyen faktörler 
Tablo 8. Yap� i�lerinde kullan�lan farkl� organik buhar kaynaklar� ve sa�l�k üzerindeki etkileri 
 
 
�EK�LLER L�STES�  
�ekil 1. �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetimi Süreçleri 
�ekil 2. Risk De�erlendirmesi süreci ve ilgili e�itim ve izleme süreçleri 
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BÖLÜM 1 

3T RDin� 

�n�aat Sektörü için 3T Risk De�erlendirmesi 
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1. ��YERLER� �Ç�N R�SK DE�ERLEND�RMES� PLANLAMASI 

�� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetiminin Bir Parças� Olarak “Risk De�erlendirmesi” 
�� sa�l��� ve güvenli�i (�SG) yönetiminin içinde çe�itli yönetim ad�mlar� yer almaktad�r. Risk de�erlendirmesi (RD) ise �ekil 1’de gösteril-
di�i üzere bu ad�mlar aras�nda önemli bir yere sahiptir. Ayr�ca bu ad�mlar �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetim Sistemleri (�SG- YS)’nin iyi 
bilinen ilkeleri ile uyumludur. Bu bölüm RD’nin di�er �SG yönetimi ad�mlar� ile nas�l etkile�im halinde bulundu�u üzerine yo�unla�m��t�r. 

Yönetimin en büyük sorumlulu�u �SG yönetiminin ilke ve hedeflerini belirlemektir. Ayr�ca yönetim, i�letmedeki tüm çal��anlar için �SG 
vazifelerini, sorumluluklar�n� ve ilgili faaliyetleri organize etmelidir.  
 

 
�ekil 1. �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetimi Süreçleri 

�SG yönetimi, i�yeri �artlar�n�n RD’si üzerine temellendirilmi�tir. ��yerinde olu�abilecek belirli risklere kar�� düzeltici ve önleyici tedbirler 
al�nmal�d�r. Do�ru önlemlerin al�nmas�, sadece tehlikelerin ve sonucunda ortaya ç�kabilecek risklerin do�ru ve eksiksiz belirlenmesi ile 
mümkün olabilir. RD’nin bir i�yerindeki tehlikeleri k�sa bir süre içerisinde yok etmesi beklenmemelidir. Tehlikeler daha ziyade uzun vade-
li, devaml� bir çal��ma ile ortadan kald�r�labilir bu duruma da devaml� bir çal��ma ile gelinebilir, dolay�s�yla temel ilke devaml� iyile�tirme 
olmal�d�r. Ayn� zamanda, yöneticilerin, i�letmedeki tehlike ve riskler hakk�nda e�itim ve ileti�im deste�i sa�lamas� da önem ta��maktad�r. 
Bu sayede, çal��anlar aras�nda risk bilinci artacak ve tehlikeleri ortadan kald�rma konusunda aktif katk�da bulunmalar� te�vik edilmi� 
olacakt�r. RD, çal��ma �artlar�n�n sürekli, örne�in haftada bir kez izlenmesi ile desteklenmelidir. Böylece; güvenlik davran���, ergonomi, 
temizlik ve düzen gibi alanlarda meslek hastal�klar� ve i� kazalar�n�n kökenindeki nedenlerin izlenmesi sa�lanacakt�r. 

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yürürlükte olan �SG mevzuat�, çal��ma alan� ve yap�lan i�le ilgili olas� sa�l�k ve güvenlik tehlikelerini 
belirlemenin i�verenin yükümlülü�ü oldu�u ilkesinden hareketle haz�rlanm��t�r. Bu durumda, e�er tehlikeler ortadan kald�r�lam�yor ise 
i�veren sa�l��a yönelik olas� etkileri de�erlendirmek, hastal�k ve kazalar�n önüne geçebilmek için gereken kontrol önlemlerini almal�d�r. 
RD, halihaz�rdaki tüm kontrol önlemlerinin yeterlili�ini de hesaba katmak suretiyle, tehlikelerden kaynaklanan risklerin de�erlendirilmesi 
ve kabul edilir olup olmad�klar�na karar verme i�lemi olarak tan�mlanm��t�r. RD süreci �ekil 2’de gösterilmi�tir. 

RD, nadiren öngörülebilen ve istisnai durumlarda söz konusu olan tehlikeler de dâhil olmak üzere bir i�yerindeki her türlü tehlikeyi kap-
samal�d�r. Bu yüzden, e�er i�yeri yeterli uzmanl��a sahip de�ilse, i�yeri d���ndaki uzmanlardan dan��manl�k talep edilmesi önerilir. Ak�lda 
tutulmas� gereken önemli bir husus da �udur; iki ayr� i�yerinde her ne kadar süreçler birbirine benzese de, bar�nd�rd�klar� tehlikeler ve 
riskler aç�s�ndan bu i�yerleri birbirinin benzeri veya ayn�s� de�ildir. Asl�nda, bir i�yerinde bulunan tehlikeler ve riskler oraya özgün oldu�u 
için, burada çal��anlar�n edindi�i tecrübe ve uzmanl��a ba�vurmak ve taleplerine kulak vermek önemlidir. Mühendisler, �efler ve çal��an-
lar veya çal��an temsilcileri bu sürece dahil edilmelidir. Talimatlar ve e�itim bu sürece kolayl�k getirecektir.  
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�ekil 2. Risk De�erlendirmesi süreci ve ilgili e�itim ve izleme süreçleri 

 

Bir Risk De�erlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RDin� 
De�i�ik amaçlar için kullan�lan yüzlerce RD yöntemi bulunmaktad�r. Baz� yöntemler temel olarak teknik sistemleri ve süreçleri analiz 
etmek için kullan�l�rken, baz�lar� da insanlar�n çal��ma faaliyetleri ile i�le ilgili ve çal��ma ortam�ndaki tehlikeleri analiz etmek için kullan�l-
maktad�r. Ayr�ca belirli endüstriler için geli�tirilmi� yöntemler de bulunmaktad�r. 3T RDin� yöntemi imalat ve proses endüstrileri de dahil 
çe�itli sektörlerde uygulanmak üzere tasarlanm��, ayr�ca büyük �irketlerin yan� s�ra KOB�’lerde de kullan�labilmektedir.  

3T RDin� yöntemi �ekil 2’de verilen RD ile ilgili ad�mlar�n yürütülmesi için genel ve kapsaml� bir yöntem izlemektedir. Bir i�yerinde bulu-
nabilecek geni� yelpazede risk alanlar�n� kapsayan çe�itli modüllerden olu�mu�tur. Bu modüllerin yan�nda, i�yerlerinde olu�abilecek 
çe�itli tehlikeleri tasvir eden, toplamda yüz civar�nda maddeden olu�an bir kontrol listesi içeren A-4 formlar� verilmi�tir. Ayr�ca bunlara 
yeni maddeler ve yeni modüller eklemek de mümkündür. Bu özellik riskler için en ba�tan ara�t�rma yapma yükümlülü�ünü epeyce 
azaltmakta ve yanl��l�kla önemli bir tehlikenin gözden kaç�r�lmas� ihtimalini dü�ürmektedir. Ayr�ca bu yöntem, geleneksel olas�l�k tan�mla-
r�n�n yerine kontrol düzeylerini koyarak risk için yeni bir tan�m getirmekte, böylelikle uygulamay� daha kolay hale getirmektedir. A�a��daki 
bölümler 3T RDin� yönteminde izlenmesi gereken ad�mlar� detaylar� ile anlatmaktad�r. 

Risk De�erlendirmesinin Planlamas�  
Planlama a�amas� RD’nin sistematik ve kapsaml� bir �ekilde yap�lmas�n� sa�lamak için gereklidir. Buna ek olarak, planlama RD sürecini 
kolayla�t�r�r ve h�zland�r�r.  

Planlama a�a��daki faaliyetleri içermelidir: 

� Geri plan bilgilerinin edinilmesi: önceden vuku bulmu� kazalar, hastal�klar vb.,  
� Yönetim kadrosu ile çal��anlar�n taahhüdünü ve kat�l�m�n� sa�lamak, 
� Gerekli e�itimler, 
� �n�aat prosesini ayr� a�amalara / departmanlara bölmek, 
� Risk de�erlendirmesi yapmak, 
� �yile�tirici önlemleri uygulamak ve izleme faaliyetleri gerçekle�tirmek.  

RD tüm çal��anlar� etkiler, bu yüzden RD süreci i�yerindeki de�i�ik birimlerdeki çal��anlar�n ihtiyaçlar�na uygun hale getirilmelidir. Etkin 
bir de�erlendirme yöntemi de, her birimdeki çal��anlar (yöneticiler, �efler ve i�çiler ve yeri geldi�inde di�er uzmanlar) ile potansiyel tehli-
keleri tart��makt�r. Bu sayede geni� yelpazede uzman bilgisine eri�ilmi� ve bu süreçteki çe�itli taraflar�n taahhüdü al�nm�� olur. 

RD’de önceden vuku bulmu� kazalar� ve meslek hastal�klar�n� hesaba katmak zorunludur. Ayr�ca, geçmi�te yap�lan RD’ler, TR�SG�P 
performans izleme sonuçlar� (TR, �SG�P projesi kapsam�nda geli�tirilmi� bir performans izleme yöntemidir), ramak kala istatistikleri, 
çal��anlar�n t�bbi kay�tlar�, malzeme güvenlik bilgi formlar� (MSDS) gözden geçirilmelidir. Bunlara ek olarak sektöre yönelik kazalar ve 
hastal�klarla ilgili yay�nlar ve bunlar�n önleyici tedbirleri de gözden geçirilmelidir. 

Yönetimin taahhüt ortaya koyamamas� durumunda RD çal��malar�n�n verimli sonuçlar üretmedi�i iyi bilinen bir gerçektir. Yönetim kendi 
taahhüdünü, RD tart��malar�na aktif olarak kat�larak, i� güvenli�i uzmanlar�na çal��malar�n� yürütebilmek için yetki vererek, gerekli tedbir-
lerin al�nmas� için mali destek sa�layarak veya gerekli üretim/süreç de�i�ikliklerine izin vererek göstermelidir. �lk a�amada tehlikelerle 
kar�� kar��ya kalan ki�ilerin çal��anlar olmas� nedeniyle çal��anlar�n taahhüdünü sa�lamak da e�it derecede önemlidir. E�er çal��anlar 
i�leri ile ilgili riskleri bilirlerse, uygun ki�isel koruyucu donan�m (KKD) kullanmak gibi gerekli önlemlerin uygulanmas�na gönüllü olarak 
kat�l�m göstereceklerdir. Buna ek olarak, e�er tehlikelerin do�as� ile ilgili do�ru olarak bilgilendirilmi�lerse, tehlikelerin ortadan kald�r�lmas� 



 
 

 

11 

için pratik çözümler de üretebileceklerdir, çünkü yapt�klar� i�in esas detaylar�n� ve inceliklerini ba�ka herkesten daha iyi bilmektedirler. 
Bu, i�yerinde �SG konusunun de�i�ik alt konular� üzerine planl� e�itim verilmesinin önemini aç�kça göstermektedir. 

RD e�itimi bir di�er önemli konudur: E�er i�yerinde bir i� güvenli�i uzman� varsa, bu ki�iye bir gün içinde 3T RDin� yöntemi e�itimi verile-
bilir. Günün yar�s�n�n bir toplant� odas�nda teorik konular üzerinde geçirilmesi, geri kalan yar�s�n�n ise yöntemin uygulanaca�� üretim 
bölümünde geçirilmesi tavsiye edilmektedir. E�er bir i� güvenli�i uzman� veya daha önceden �SG üzerine e�itim alm�� herhangi biri 
bulunmuyorsa, d��ar�dan uzmanlara dan���lmas� tavsiye edilir. Bu uzmanlar, çe�itli potansiyel tehlikeler ile güvenli olmayan ve kabul 
edilemez davran��lar� etkin olarak saptayabildikleri için, 3T RDin� yönteminin uygulamas�n� büyük ölçüde kolayla�t�racaklard�r.    

3T RDin� küçük ölçekli bir i�letmede bütününde bölümlere ay�rmadan uygulanabilir. Fakat genellikle, bir in�aat sürecini a�amalara böl-
mek ve her bir a�ama için ayr� ayr� RD yapmak daha iyi bir fikirdir. 

RD’nin tamam�n� yapmak i�letmenin ya da �antiyenin büyüklü�üne ba�l� olarak bir kaç gün sürebilir. RD’yi �SG ’den sorumlu bir çal��an 
veya bir i� güvenli�i uzman� yapmal�d�r. Varsa i�yeri hekimi, yönetim kadrosundan bir temsilci ve çal��an temsilcisi de�erlendirme süre-
cine kat�lmal�d�r. 

De�erlendirme yap�lacak bölümler, �ef ve çal��anlarla görü�ülerek gezilmelidir.  �n�aat çal��malar�na özgü tehlikeleri belirlemek için 
ayr�ca bir beyin f�rt�nas� oturumu düzenlenebilir. S�k s�k de�il ama zaman zaman yap�lan i�lerle ilgili tehlikeler de göz önünde bulundu-
rulmal�d�r.  Ayr�ca a��r� derecede kötü hava ko�ullar� gibi nadir rastlanan olaylar da dikkate al�nmal�d�r. 

Risklerin de�erlendirilebilmesi için i�letme yöneticisi veya yönetim kadrosundan bir temsilcinin, i� güvenli�i uzmanlar�n�n, i�yeri hekimleri 
ve ilgili mühendislerin ve �eflerin de kat�ld��� bir beyin f�rt�nas� oturumu daha düzenlenmesi gerekmektedir. Bu a�amada, tehlikelerin 
ortadan kald�r�lmas� veya kontrol alt�na al�nmas� için al�nacak önlemler planlan�r.   

Son olarak, belirlenen önlemler onay için yönetime sunulur. Onayland�ktan sonra, bu önlemlerin uygulanmas� ve mevcut durumun 
izlenmesi yönetimin sorumlulu�udur. Yöneticiler, uygun KKD kullan�m�, yeni benimsenen bir güvenlik talimat� gere�i raflar�n temizli�inin 
ve düzeninin sa�lanmas� vs. konularda uygulamay� sa�lamal�d�rlar.  

2. R�SK DE�ERLEND�RMES� METODOLOJ�S� 

Tehlikelerin Belirlenmesi 
Tehlikelerin belirlenmesi, RD için çok önemli bir ad�md�r. E�er herhangi bir tehlike yok say�lm�� veya fark edilmemi� ise, sonucunda 
ortaya ç�kacak riskler ele al�namaz ve hiçbir önleyici tedbir de�erlendirilemez; böyle bir yetersizli�in sonuçlar� çok a��r olabilir. Bu neden-
le, tüm tehlikelerin kapsaml� bir �ekilde ele al�nmas� bir zorunluluktur. Daha önce de ifade edildi�i üzere, alan bilgilerini bir araya getirmek 
iyi bir fikirdir. Bu bilgileri edinebilece�iniz birkaç yer: geçmi� ve potansiyel meslek hastal�klar� konusundaki bilgiler için çal��anlar�n sa�l�k 
raporlar�, geçmi�te meydana gelen kazalar�n ve ramak kalanlar�n kay�tlar�, kimyasal maddelerin zararl� etkileri ile ilgili bilgi içeren malze-
me güvenlik bilgi formlar�n�n , gürültü ve hava ölçümleri gibi i�yerindeki zararl�, tehlikeli ve fiziksel bask�ya yol açan faktörlerin ölçüm 
sonuçlar�, ilgili önlemlerin de yer ald��� geçmi� RD sonuçlar�, performans izleme çal��malar�n�n sonuçlar�d�r. 

Alan bilgileri topland�ktan ve gözden geçirildikten sonra, i�letme içinde çal��an veya d��ardan hizmet al�nan i� güvenli�i uzmanlar� tara-
f�ndan saha turlar� yap�lmal� ve potansiyel tehlikeleri belirlemek için süreçler gözlemlenmelidir. Bunun için her bir modülde yer alan 
kontrol listelerindeki maddeler ayr� ayr� ele al�nmal�d�r. Her maddeyi ele al�rken, uzmanlar i�yerinde gözlem yapmal�; mühendislerle, 
�eflerle ve gerekirse çal��anlarla görü�melidirler. Zaman zaman ya da periyodik olarak yap�lan faaliyetler hakk�nda konu�ulmal�d�r. 
Bahsedilen faaliyetler aras�nda tünel kal�p, �antiye kurulumu, nakliye, i�in kesintiye u�ramas� ve d��ardan gelen ziyaretçiler vard�r. Göz-
lemlenen tehlikeler ve mevcut kontrol önlemleri hakk�nda 3T RDin� formlar� üzerine not al�nmal�d�r. Baz� tehlikelerin bertaraf edilmesi 
veya ortadan kald�r�lmas� daha kolay olabilece�i için gerekli önlemler çal��ma esnas�nda kararla�t�r�labilir ve not edilebilir. Nispeten daha 
zorlu olanlar RD ve kontrol için daha sonraya ertelenmelidir. 

�n�aat sektörü için haz�rlanan 3T RDin�, bir kontrol listesi ve her tehlikenin k�sa bir tan�m�yla birlikte yasal gereklilikler ve iyi i�yeri uygula-
malar�n�n da özetini kapsamaktad�r. Yani yöntem kendi içinde, tehlikeleri belirlemek ve riskleri de�erlendirmek için gerekli olan temel �SG 
e�itim paketini ve gerek duyulan önleyici ve kontrol edici faaliyetleri içermektedir. 

Kontrol listesinde yer alan temel unsurlar a�a��dakilerdir: 

1. Yürüyü� Yollar�, Geçi� Yollar�, Merdiven ve Basamaklar,  
2. �skeleler, Geçici Platformlar ve Çal��ma Platformlar�,  
3. Dü�meye ve Çarpmaya Kar�� Koruma,  
4. Elektrik ve Ayd�nlatma,  

5. Düzen ve Temizlik, 
6. Makine ve Ekipman, 
7. Yang�n Güvenli�i, 
8. Fiziksel Tehlikeler,  
9. Kimyasal Tehlikeler,  
10. Kas �skelet Sistemi Rahats�zl�klar�, 
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11. Psiko-sosyal Stres Faktörleri, 
12. �lkyard�m ve Acil Durum Haz�rl�klar�,  
13. Sosyal Tesisler, 
14. Di�er Tehlikeler. 

Bu 14 madde, in�aat sektöründeki �SG için esas olu�turmaktad�r. �lk alt� madde, kazalar� önlemek aç�s�ndan önemlidir. Yedinci madde, 
yang�n önleme ile ilgilidir. Fiziksel zorlay�c� faktörler ve kas – iskelet sistemi rahats�zl�klar�na yol açan zorlay�c� faktörler, i�in büyük bir 
k�sm�n�n elle yap�ld��� in�aat sektörü için ana problemleri olu�tururlar. Toz ve hava kirlili�ine yol açan di�er maddelerin kaynak yapma, 
kumlama ve boyama gibi de�i�ik üretim a�amalar�nda bir araya geldi�i in�aat sektöründe, kimyasal ve biyolojik faktörler i�in do�as�nda 
vard�r. Ayr�ca özellikle masa ba�� çal��anlar aras�nda psikososyal stres faktörleri gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedirler. 

Risklerin De�erlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü 
Bir bölümdeki tehlikelerin belirlenmesi tamamland�ktan sonra, riskler de�erlendirilmelidir. Bu i�lemin bir toplant�da grup çal��mas�yla 
gerçekle�tirilmesi gerekmektedir ki; bunun için bir beyin f�rt�nas� oturumu düzenlenmesi tavsiye edilir. Burada ekip, modülde yer alan her 
bir maddeyi ayr� ayr� ele almal�; potansiyel i� kazalar�yla meslek hastal�klar�n�n �iddetini ve olas�l���n� göz önüne alarak risk puanlar�n� 
hesaplamal�d�r. 3T RDin� formlar�nda baz� maddelerin ‘uygulanamaz’ veya ‘uygun’ addedildi�ine dikkat edilmelidir. Bunlar�n anlam�, o 
maddede belirtilen tehlikenin o birim ile ilgili olup olmad��� veya ortada bu tehlikeyle ilgili riskin bulunup bulunmad���d�r. Böylece, bu 
durumlar için risk de�erlendirmesine gerek yoktur. Öte yandan, ‘uygun de�il’ ibaresinin bulundu�u maddeler bu tehlikelerle ilgili en az bir 
veya daha fazla risk oldu�unu belirtir. Ekip bunlar� ayr�nt�l� olarak görü�melidir. Bir tehlikeyi tamamen ortadan kald�racak kolay ve h�zl� 
uygulanabilir çözümler söz konusu olabilir. Bu, �ekil 2’ de belirtilen ‘tehlikeyi ortadan kald�r�n’ ad�m�na kar��l�k gelmektedir. Al�nacak 
önlemler belirlenmeli ve i�letme yönetiminin onay�na sunulmal�d�r. Do�ru uyguland��� takdirde bu tedbirler geride hiçbir risk b�rakmaya-
cakt�r; bir ba�ka deyi�le, uygulamadan önce tehlike ile ilgili saptanan kaza veya hastal�klar�n gerçekle�mesi imkans�z olacakt�r.    

Birçok tehlikeyi ortadan kald�rmak kolay de�ildir; bu yüzden bir bölümde bulunan çe�itli risklere ilgili puanlar� verebilmek için de�erlen-
dirme süreci gerekli olacakt�r. Bu bilgi risk yönetimindeki öncelikleri belirlemek aç�s�ndan çok önemlidir. Uygun risk puanlar� verildi�inde, 
ilk önce hangi tehlike veya tehlikelerin ele al�naca��, hangi kontrol önlemlerinin uygulanaca�� ve her biri için ne kadar bütçe ayr�lmas� 
gerekti�i gibi sorular� cevaplamak daha kolay olacakt�r. Bu, yönetimin k�sa vadeli planlar�n�n yan� s�ra uzun vadeli planlar�n� da yapmas�-
n� sa�lar. 

Riskleri birbirleriyle kar��la�t�rmak elmalar ile armutlar� kar��la�t�rmak gibidir. RD, i�yerinde birbiri ile ilgisi bulunmayan ve kar��la�t�r�la-
maz gözüken birçok risk için etkili bir k�yaslama yöntemi sa�lamaktad�r. Burada zorluk, riskin iki temel bile�eninin olmas�d�r; �iddet ve 
olas�l�k. Baz� kazalar�n olma olas�l��� daha fazlayken, sonuçlar� daha az �iddetli; baz�lar�n�n da olma olas�l��� dü�ükken sonuçlar� daha 
�iddetli olabilir. 3T RDin� risk matrisi bu sorun için etkili bir çözüm sa�lamaktad�r.    

Yaralanma ve hastal�klar�n �iddetlerine göre ayr�larak s�n�fland�r�lmas� basit denebilecek bir i�lemdir. Bunun için sadece kategorilerin 
say�s�na (�iddet düzeyleri) karar vermek ve bunlar aras�ndaki s�n�rlar� çizmek gerekir. 3T RDin� yöntemi bir sonraki bölümde, örnekle 
aç�klanm�� belirli bir ayr�m yakla��m�na sahiptir.  

Di�er bir husus da yaralanma veya hastal���n meydana gelme olas�l���d�r. Gelecekte ya�anacak olaylar�n olma ihtimalini hesaplamak 
zordur. Zor olmas�n�n birkaç nedeni vard�r: ilki, i�yerinde belirli bir kaza veya hastal�k türüyle ilgili s�n�rl� miktarda kay�t bulunmas� veya 
hiç kay�t tutulmamas�d�r. Bu durumda, hesaplama güvenilir sonuçlar vermez veya hesaplama yapmak imkans�z hale gelir. �kincisi, 
üretim güvenli�inde seviye günden güne veya haftadan haftaya fark edilir oranda de�i�ebilir. Örne�in, bir çal��an�n belirli bir hafta bo-
yunca titiz olmayan davran��lar sergilemesi o hafta için kaza olma ihtimalini artt�r�r. Potansiyel olarak �iddetli bir yaralanma veya hastal�-
��n yanl��l�kla dü�ük olas�l�kl� olarak hesaplanmas�, gerekli önleyici tedbirlerin al�nmamas� için yayg�n bir neden veya bahane olmaktad�r.  

3T RDin�’de olas�l�k hesab�, her bir tehlikeye yönelik mevcut kontrollerin kanunlar, standartlar ve iyi uygulamalar ile ne kadar uyumlu 
oldu�unun de�erlendirilmesine dönü�türülmü�tür. Bu yöntem uygulanabilir, çünkü yayg�n tehlikelerin büyük bir ço�unlu�u �SG yönetme-
likleri ve standartlar� haz�rlan�rken zaten de�erlendirilmi�tir. Mevcut kontrol düzeyi yeterli ise, yaralanma veya hastal�klar�n ortaya ç�kma 
olas�l��� dü�ük olmal� ve bu durumda da iyile�tirmeye ihtiyaç kalmamal�d�r. RD’yi bu yeni yöntemle yapmak çe�itli avantajlar sa�lamak-
tad�r: 

� Mevcut kontrol önlemlerini incelemek, gelecekte olacak olaylar�n hesaplamas�n� yapmaktan çok daha kolayd�r, 
� Bu tür bir inceleme, yasal yükümlülükler ve iyi uygulamalara uyum sa�lamak için ne tür iyile�tirmelere ihtiyaç oldu�unu do�ru-

dan ortaya koymaktad�r. 
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3T RDin� Risk Matrisi 
3T RDin�’ de kullan�lan yeni risk matrisi Tablo 1’de gösterilmi�tir. Bu geleneksel 3 puanl� �iddet ölçe�i ile yeni 3 puanl� kontrol ölçe�inden 
olu�maktad�r.   

�iddet ölçe�i a�a��daki gibidir: 
1. Hafif �iddetli  

� Hafif yaralanma veya rahats�zl�k, en fazla 3 gün çal��amama. 
2. Orta �iddetli 

� Uzun süreli yaralanma veya hastal�k; basit yaralanmalar veya k�r�klar gibi, 
� En fazla 30 gün çal��amama. 

3. Son derece �iddetli  
� Kal�c� yaralanma/hastal�k veya ölüm, 
� Uzuv kayb�, ikinci/üçüncü derece yan�klar, kafatas� çatlaklar�, kanser, ast�m. 

 
Kontrol ölçe�i ise a�a��daki gibidir: 

1. Önlem ve kontroller yeterlidir, hiçbir sorun belirmemi�tir. Daha ayr�nt�l� olarak:   
a) Makineler, aletler ve yap�lar kanun ve standartlar ile uyumludur, 
b) ��, sa�l�kl� ve güvenli olmas� için tasarlanm�� ve organize edilmi�tir, 
c) Çal��anlar e�itim alm�� ve gerçekten do�ru (güvenli) çal��ma uygulamalar�n� kullanmaktad�r. 

2. �yile�tirmeye bir miktar ihtiyaç duyulmaktad�r, sorunlar belirmi�tir. 
3. �yile�tirmelere ciddi ihtiyaç duyulmaktad�r, sorunlar s�k s�k belirmektedir. 

 

Her modülde belirlenen her bir risk için, yukar�daki kurallar uyar�nca bir risk puanlamas� yap�lmal�d�r. 3T RDin� formlar�nda her bir riskin 
kar��s�na puanlar�n yaz�lmas� için sütunlar bulunmaktad�r. Örne�in, hesaplanan �iddet derecesi 3 iken mevcut kontrol düzeyi 2 olarak 
tahmin edilmi� ise, risk puan� 4’tür.   

Tablo 2 önleyici faaliyetlerin planlanmas�nda rehber olmas� için haz�rlanm��t�r. Puan 4 ya da 5 ise, önleyici faaliyete h�zla ihtiyaç duyulur. 
Baz� durumlarda tehlikeli ekipman�n kullan�m�na güvenlik tedbirleri uygulanana kadar ara vermek gerekli olabilir. Son derece �iddetli 
(sonuçlar do�urabilecek) bir tehlike mevcut ise ve kontrol düzeyi yeterli hale getirilmi�se, kontrol düzeyini yüksek tutabilmek amac�yla 
mevcut durum izlenmelidir. Örne�in, iskelede yap�lan i�lerde, dü�me tehlikesi her zaman için vard�r ve korkuluk ve platformlar�n durumu 
daima izlenmelidir. 

Risk puanlar�n�n verilmesi bittikten sonra, de�erlendirme ekibi iyile�tirme önlemleriyle ilgili önerileri tart��mak üzere beyin f�rt�nas� oturu-
mu yapmal�d�r. Çözüm önerileri ayr�ca 3T RDin� formlar�nda bulunan ilgili tablolara yaz�lm�� olmal�d�r. Ekip ayr�ca önerilen iyile�tirme 
önlemi uyguland�ktan sonra azalt�lacak riskin gelecekteki puan�n� tahminen hesaplamay� tercih edebilir. Böylece durumun daha iyi 
anla��lmas� beklenir. 

Ayr�ca, yönetimin incelemesi ve onaylamas� için sunulabilecek, risk puanlar�n�n özetlendi�i bir belge bulunmaktad�r. Yönetim taraf�ndan 
kabul edilmi� önleyici faaliyetler ile ilgili ba�ka bir özet belgesi de bulunmaktad�r. Yönetim teklif edilen tedbirlerden baz�lar�n� onaylama-
yabilir veya bekletebilir veya verilen puanlarla ilgili hemfikir olmayabilir. Son karar� vermek yönetimin sorumlulu�udur. 

Son olarak, tüm RD sürecini yaln�zca i� sa�l��� ve güvenli�i profesyonellerinden olu�an bir ekibe yüklemek ve onlar� departman yönetici-
leri, mühendisler ve çal��anlarla yaln�z b�rakman�n iyi bir fikir olmad���n� belirtmek gerekir. Pek çok ülkede elde edilen deneyimler bu tarz 
bir yakla��m benimsenmesinin gereksiz bürokrasi, ç�kar çat��malar�, anla��lmaz de�erlendirme sonuçlar� ve planlanan ama yerine geti-
rilmeyen kontrol önlemleriyle sonuçland���n� göstermektedir. Bu yakla��m�n yerine, yönetimin kendisinin de sürece dahil oldu�u ve ilgili 
tüm taraflara gerekli faaliyetlere ili�kin tüm deste�ini verece�ini bildirdi�i durumlarda, departman yöneticileri, mühendisler ve çal��anlar, i� 
sa�l��� ve güvenli�i profesyonelleriyle i�birli�i yapacak ve risklerle ilgili fark�ndal���n olu�turulmas� ve koruyucu önlemlerin do�ru bir 
�ekilde uygulanmas� konusunda çaba sarf edeceklerdir.   
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Tablo 1. Yeni 3T Risk De�erlendirmesi Matrisi 

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi 
Yaralanma ve Hastal�klar�n Potansiyel �iddeti 
1 2 3 

Hafif Ciddi Çok Ciddi 
1 Kontrol önlemleri yeterli;  

sorun ç�kmam��*. 
0 1 2 

2 �yile�tirmeye ihtiyaç var; 
ara s�ra sorunlar ç�km��. 

2 3 4 

3 Kayda de�er iyile�tirme gerekli;  
s�k s�k sorunlar ç�k�yor.  

3 4 5 

 * Kontrol önlemleri a�a��daki durumlarda yeterli olur; 

 a) Makine, araç, ekipman ve her türlü yap�n�n yasa ve standartlara uygun olmas�, 

 b) Faaliyetlerin güvenli ve sa�l�kl� yürütülecek �ekilde tasarlan�p düzenlenmesi, 

 c) Çal��anlar�n mesleki ve �SG e�itimi almalar� ve do�ru (güvenli) bir �ekilde çal��malar�.  

 

 

Tablo 2. Risk puanlar�n�n aç�klamalar� 

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Dü-
zeyi 

Yaralanma ve Hastal�klar�n Potansiyel �iddeti 
1 2 3 

Hafif Ciddi Çok Ciddi 

0 Kontrol önlemleri yeterli; sorun 
ç�kmam��*. 0: Önemsiz risk 

1: Hafif risk; durumu 
gözlemlemeye devam 

edin 

2: Küçük risk; sorunlar�n 
kontrol alt�nda olmas�n� 

sa�lay�n�z 

2 �yile�tirmeye ihtiyaç var; ara 
s�ra sorunlar ç�km��. 

2: Küçük risk; durumu 
gözlemlemeye devam 
edin ve kolay önlemleri 

uygulay�n. 

3: Orta derece risk; 
uygun önlemleri planla-

y�p, uygulay�n. 

4: Büyük risk; önlemleri 
h�zla planlay�p, uygula-

y�n. 

3 Kayda de�er iyile�tirme gerek-
li; s�k s�k sorunlar ç�k�yor. 

3: Orta derece risk; 
uygun önemleri planla-

y�p, uygulay�n. 

4: Büyük risk; önlemleri 
h�zla planlay�p, uygula-

y�n. 

5: Vahim risk; derhal 
önlemleri planlay�p, 

uygulay�n. 
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3. R�SK DE�ERLEND�RMES� FORMLARI VE PUANLAMA ÖRNEKLER� 

 

R�SK DE�ERLEND�RMES� FORMLARI 

 
��letme / �antiye:        Tarih: .../../.2011 

De�erlendirmeyi yapan:       

De�erlendirilen i� prosesleri:   
 

No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�kla-
r�n potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
1 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 

 

E=
 E

ve
t 

H=
 H

ay
�r 

U=
 U

yg
ula

na
m

az
 

K=
 K

on
tro

l S
ev

iye
si 

�=
 �

idd
et 

RP
= R

isk
 P

ua
n� 

Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu 
Personel 

Çözüm 
Tarihi 

1.1 Merdiven ve Basamaklar: 
�yi durumda, yaln�zca geçici eri�im ya da tek elle 
k�sa dönemli hafif i� için kullan�l�r.   

         

1.2 Yürüyü� ve Geçi� Yollar�: 
Hiç engel yok, kaygan de�il. Dü�meye neden 
olabilecek hiçbir aç�kl�k ya da çatlak yok. Dü�me 
mesafesi 0.5 m’den çok olan yerlerde insanlar�n 
dü�mesini önlemek için korkuluklar ve ara korku-
luklar var. Objelerin dü�mesini önlemek için 
binan�n giri�inde uygun çat� var. 

         

2.1 Sabit �skele: 
Uygun bir �ekilde kurulur ve kullanmadan önce 
denetlenir. Uygun durumdaki korkuluklar, ara 
korkuluklar ve etek tahtalar� mevcuttur. Çal��ma 
platformuna güvenli eri�im (merdivenler ve basa-
maklar)vard�r. Çal��ma platformu yeterince geni�, 
engeller yok, kaygan de�ildir. Dü�meye neden 
olabilecek aç�kl�k ya da çatlak yoktur. Temeli, 
ankraj ve güçlendirme uygundur.  

         

2.2 Seyyar �skele: 
Kilitlenebilir tekerlekler, iç merdivenler uygundur.
Asma �skele: 
Sa�a sola hareket etmemek üzere sabitlenmi�, 
ta��yabilece�i en fazla yük kapasitesi raporlanm��, 
günlük kontrol edilir. 

         

3 Dü�meye ve Çarpmaya Kar�� Koruma:  
Zemindeki aç�k kenarlarda, asansör bo�luklar�nda 
vs. üçlü kenar korumas�; korkuluk, ara korkuluk ve 
etek tahtas� vard�r. Korkuluk olmayan alanlar 
uygun bariyerlerle ayr�l�r. Zemindeki aç�kl�klar s�k� 
ve i�aretlenmi� kapaklarla örtülür. Kaz� alanlar� 
gerekti�inde çarpmaya kar�� korunur. Kaz� uygun 
bariyer ya da korkuluklarla ayr�l�r. 

          

4 Elektrik ve Ayd�nlatma: 
�antiyedeki elektrik da��t�m� uygun bir �ekilde 
planlan�r. Da��t�m panelleri ve kablolar uygun 
durumda. Uygun bir �ekilde yerle�tirilir ve korunur. 
Yapay ayd�nlatma i� sa�l��� ve güvenli�i ve kalite 
için yeterlidir. 
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No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�kla-
r�n potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
1 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 

 

E=
 E

ve
t 

H=
 H

ay
�r 

U=
 U

yg
ula

na
m

az
 

K=
 K
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tro

l S
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si 

�=
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et 

RP
= R

isk
 P

ua
n� 

Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu 
Personel 

Çözüm 
Tarihi 

5.1 Düzen ve Temizlik: 
At�k bo�alt�m yönetimi uygun bir �ekilde planlan�r. 
Farkl� at�k tipleri için uygun at�k konteynerleri 
periyodik olarak bo�alt�l�r. At�klar her bir çal��ma 
a�amas�ndan sonra kabaca temizlenir. Materyal-
ler uygun bir �ekilde depolan�r.  

          

5.2 Trafik Yollar� ve Yürüyü� Yollar�: 
Aç�k bir �ekilde belirtilir. 

         

6 Makine ve Ekipman: 
Uygun durumda ve temizdir. Güvenlik cihazlar� 
yerindedir. Elektrik kablolar� hasar görmemi�tir. 
�antiye ortam� için uygundur. Makinelerin etraf�n-
daki alan düzenldiri. Uygun temel ve destek 
mevcuttur. Yasal tefti�ler tamamlanm��t�r. Ta��-
yabilece�i en fazla yük kapasitesi belirtilmi�tir 
(vinçler ve kald�rma araçlar�). Kalifiye operatörler 
kullanmaktad�r (vinçler ve kald�rma araçlar�). 

          

7.1 Yang�n: 
Zeminlerde ya da yerde fazladan yan�c� materyal 
yoktur. ��aretli yerlerde uygun yang�n söndürücü-
ler mevcuttur. Yan�c� materyallerin oldu�u yerler-
de sigara içmek yasakt�r. Elektrik da��t�m kutular� 
(panolar�) ve kablolar� iyi durumdad�r. �antiye 
ko�ullar� için uygun yerle�tirilmi� ve uygun du-
rumdaki ayd�nlatma cihazlar� vard�r. 

          

7.2 S�cak ��ler (kaynak, ta�lama vs.): 
S�cak i�lere ayr�lm�� özel alanlarda ya da özel bir 
çal��ma ruhsat�yla yap�l�r. S�cak i�in yak�n�ndaki 
yan�c� ve parlay�c� maddeler ve toz ortadan kald�-
r�l�r ya da korunur. Duvarlarda ya da dö�emeler-
deki hiçbir aç�kl�k ya da çatlak yoktur, örtülür ya 
da korunur. Uygun tipte ve boyutta yang�n söndü-
rücü mevcuttur. ��çiler uygun �ekilde e�itilir. 
Gerekti�inde yang�n kontrolü için bir gözcü yerle�-
tirilir. Acil durum ç�k��lar� uygun ve aç�k bir �ekilde 
i�aretlenir. 

             

8.1 Fiziksel Tehlikeler: 
��çiler gürültü seviyesi 85 dB(A)’den yüksek 
oldu�unda uygun kulak koruyucular kullan�r. 
Odyometre testler yönetmeliklere uygun yap�l�r.  

            

8.2 Mümkün oldu�unda daha az vibrasyona neden 
olan çal��ma metotlar� ve araçlar� seçilerek elde 
titre�imden kaç�n�l�r. ��çilerin maruziyet süresi 
s�n�rl�d�r ve çal��anlar elde titre�imin uzun vadeli 
sa�l�k riskleri konusunda bilgilendirilir. Maruziyet 
alt�ndaki çal��anlar sa�l�k gözetimine tabi tutulur. 
Radyasyon, yüksek ya da dü�ük s�cakl�k vs. di�er 
fiziksel tehlikelere maruziyetin kontrolü i� sa�l��� 
ve güvenli�i mevzuat�na ve standartlar�na uygun-
dur. 

         

9.1 Havay� kirleten proseslerde lokal havaland�rma 
vard�r. ��çiler maske giyer. Mümkün oldu�unda 
daha az tehlikeli maddeler kullan�l�r. 

          

9.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlar� (MSDS) mevcut-
tur. Gerekti�inde maruziyet i� sa�l��� hizmetleri 
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No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�kla-
r�n potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
1 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 
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taraf�ndan izlenir. Kapal� alanlarda yap�lan i� özel 
bir çal��ma ruhsat�yla yürütülür. Girmeden önce 
hava test edilip, gerekti�inde temizlenir ve hava-
land�r�l�r (oksijen, yan�c� ya da toksik gaz-
lar/dumanlar). �zolasyon, gerekti�inde tehlikeli 
maddelerin çal��ma s�ras�nda içeri girmesini 
önleyecek �ekilde uygundur. Gerekti�inde hava i� 
s�ras�nda izlenir. ��çiler güvenli çal��mak konu-
sunda e�itimlidir. D��arda destek için bekleyen bir 
ki�i ve gerekti�inde uygun kurtarma araçlar� 
mevcuttur. 

10 Kas �skelet Sistemi Rahats�zl�klar�: 
�antiye yerle�imi ve i� proseslerinin iyi planlan-
mas�yla elle kald�rma ve materyallerin ta��nma-
s�ndan kaç�n�l�r. Materyallerin kald�r�lmas� ve 
hareket ettirilmesi için uygun araç ve makineler 
kullan�l�r (el arabalar�, kald�raçlar, asansörler, 
vinçler, teleskopik vinçler, mobil kald�rma çal��ma 
platformlar� vs.). Maruziyet alt�ndaki çal��anlar için 
sa�l�k gözetimi yap�l�r.  

         

11 Psiko-sosyal Stres Faktörleri: 
Hakaretamiz davran�� ve ayr�mc�l�k kabul edile-
mez (örne�in; cinsiyet, �rk veya ki�inin karakterine 
dair isim takma, cinsel taciz vb.). ��çilere do�ru 
çal��ma metotlar�na uygun talimat verilir. ��çiler 
kendilerini ve i�lerini ilgilendiren de�i�iklikler 
konusunda bilgilendirilir. ��çilere i� sa�l��� ve 
güvenli�i konusundaki iyile�tirmeler ve i�leri 
hususunda fikirlerini ifade etme olana�� tan�n�r. 
��çiler ba�ar�l� çal��malar� üzerine düzenli geri 
bildirim al�r. Sorun ç�kt���nda amirler destek verir. 
Amirler adil davran�r. 

          

12 �lkyard�m ve Acil Durum Haz�rl�klar�:  
Uygun ilk yard�m ekipman� vard�r. �lk yard�m 
uygulayabilecek e�itimli çal��anlar mevcuttur. 
Yang�n ya da di�er acil durumlar için eylemler 
planlan�r, ö�retilir ve tatbikat� yap�l�r. 

          

13 Sosyal Tesisler: 
��çilerin k�yafetlerini de�i�tirmeleri, y�kanmalar�, 
yemek yemeleri ve dinlenmeleri için uygun tesis-
ler mevcuttur. 

          

14 Di�er Tehlikeler: 
(varsa burada listeleyin) 
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(FORMU DOLDURMAK �Ç�N ÖRNEKT�R) 
��letme / �antiye:  Dikey �n�aat Ltd.    Tarih: .../../.2011 

De�erlendirmeyi yapan: �SG Uzman� Mehmet YILMAZ      

De�erlendirilen i� prosesleri:  Tünel Kal�p 

No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�klar�
potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
0 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 
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1.1 Merdiven ve Basamaklar: 
�yi durumda, yaln�zca geçici eri�im ya da tek elle 
k�sa dönemli hafif i� için kullan�l�r.   

X
  

    2     

1.2 Yürüyü� ve Geçi� Yollar�: 
Hiç engel yok, kaygan de�il. Dü�meye neden 
olabilecek hiçbir aç�kl�k ya da çatlak yok. Dü�me 
mesafesi 0.5 m’den çok olan yerlerde insanlar�n 
dü�mesini önlemek için korkuluklar ve ara korku-
luklar var. Objelerin dü�mesini önlemek için 
binan�n giri�inde uygun çat� var. 

  X   3 2 4 Kenar Korkulukla-
r�ndaki eksiklikler 
giderilmeli, 
��çileri dü�en obje-
lerden korumak için 
bina giri�ine geçici 
çat� yap�lmas� 
gerekir.  

  

2.1 Sabit �skele: 
Uygun bir �ekilde kurulur ve kullanmadan önce 
denetlenir. Uygun durumdaki korkuluklar, ara 
korkuluklar ve etek tahtalar� mevcuttur. Çal��ma 
platformuna güvenli eri�im (merdivenler ve basa-
maklar)vard�r. Çal��ma platformu yeterince geni�, 
engeller yok, kaygan de�ildir. Dü�meye neden 
olabilecek aç�kl�k ya da çatlak yoktur. Temeli, 
ankraj ve güçlendirme uygundur. 

  X   2 3 4 �skelede boya i�i 
için kullan�lan ça-
l��ma platformu 
yeterince geni� 
fakat üzerinde 
önceki çal��anlar�n 
b�rakt��� nesneler 
var.  
Platformlar kontrol 
edilecek ve her gün 
i� bitiminde üzerle-
rindeki engellerin 
kald�r�lmas� gerekir. 

  

2.2 Seyyar �skele: 
Kilitlenebilir tekerlekler, iç merdivenler uygundur.
Asma �skele: 
Sa�a sola hareket etmemek üzere sabitlenmi�, 
ta��yabilece�i en fazla yük kapasitesi raporlanm��, 
günlük kontrol edilir. 

  X   3 3 5 Montaj i�lerinde 
kullan�lan seyyar 
iskelede iç merdiven 
yok. ��çiler çal��ma 
platformuna t�rma-
n�yor. 
Uygun merdivenler 
monte edilecek ve 
günlük olarak kont-
rol edilecek. 

  

3 Dü�meye ve Çarpmaya Kar�� Koruma:  
Zemindeki aç�k kenarlarda, asansör bo�luklar�nda 
vs. üçlü kenar korumas�; korkuluk, ara korkuluk ve 
etek tahtas� vard�r. Korkuluk olmayan alanlar 
uygun bariyerlerle ayr�l�r. Zemindeki aç�kl�klar s�k� 
ve i�aretlenmi� kapaklarla örtülür. Kaz� alanlar� 
gerekti�inde çarpmaya kar�� korunur. Kaz� uygun 
bariyer ya da korkuluklarla ayr�l�r. 

  X   3 3 5 Asansör aç�kl�kla-
r�nda hiç kenar 
korumas� yok. 
Bunlar�n monte 
edilmesi ve düzenli 
kontrol edilmesi 
gerekir. 
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No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�klar�
potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
0 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 
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4 Elektrik ve Ayd�nlatma: 
�antiyedeki elektrik da��t�m� uygun bir �ekilde 
planlan�r. Da��t�m panelleri ve kablolar uygun 
durumda. Uygun bir �ekilde yerle�tirilir ve korunur. 
Yapay ayd�nlatma i� sa�l��� ve güvenli�i ve kalite 
için yeterlidir. 

  X   3 3 5 �kinci kattaki hasarl� 
kablolar�n ortadan 
kald�r�lmas� ve 
yenisiyle de�i�tiril-
mesi gerek.  
Gece vardiyas�na 
ba�lanmadan önce 
uygun ayd�nlatma 
sistemi kurulacak. 

  

5.1 Düzen ve Temizlik: 
At�k bo�alt�m yönetimi uygun bir �ekilde planlan�r. 
Farkl� at�k tipleri için uygun at�k konteynerleri 
periyodik olarak bo�alt�l�r. At�klar her bir çal��ma 
a�amas�ndan sonra kabaca temizlenir. Materyal-
ler uygun bir �ekilde depolan�r. 

   X 3 3 5 Depoda yüksek 
raflardaki a��r ma-
teryaller daha alt 
raflarda saklanacak 
ve hafif materyaller 
en üst rafa konula-
cak. 
At�k kutular� temin 
edilecek. 

  

5.2 Trafik Yollar� ve Yürüyü� Yollar�: 
Aç�k bir �ekilde belirtilir. 

X
  

    3     

6 Makine ve Ekipman: 
Uygun durumda ve temizdir. Güvenlik cihazlar� 
yerindedir. Elektrik kablolar� hasar görmemi�tir. 
�antiye ortam� için uygundur. Makinelerin etraf�n-
daki alan düzenldiri. Uygun temel ve destek 
mevcuttur. Yasal tefti�ler tamamlanm��t�r. Ta��-
yabilece�i en fazla yük kapasitesi belirtilmi�tir 
(vinçler ve kald�rma araçlar�). Kalifiye operatörler 
kullanmaktad�r (vinçler ve kald�rma araçlar�). 

  X   3 3 5 Daire testerede 
koruyucu tak�lmadan 
çal��ma yap�lmama-
s� gerekir. 
Demir bükme 
makinas�na yanl��l�k-
la çal��mas�n� önle-
mek için ayak peda-
l�na muhafaza 
tak�lmas� gerekir. 
Kald�rma ekipmanla-
r�n�n iyi durumunda 
olmayan sapanlar�-
n�n de�i�tirilmesi 
gerekir. 

   

7.1 Yang�n: 
Zeminlerde ya da yerde fazladan yan�c� materyal 
yoktur. ��aretli yerlerde uygun yang�n söndürücü-
ler mevcuttur. Yan�c� materyallerin oldu�u yerler-
de sigara içmek yasakt�r. Elektrik da��t�m kutular� 
(panolar�) ve kablolar� iyi durumdad�r. �antiye 
ko�ullar� için uygun yerle�tirilmi� ve uygun du-
rumdaki ayd�nlatma cihazlar� vard�r. 

  X   2 3 4 Yang�n tüplerinin 
periyodik kontrolleri-
nin yap�lmas� gere-
kir. 
Yan�c� malzemelerin 
yan�nda sigara 
içmeye izin verilme-
se de belirlenmi� bir 
sigara içme alan� 
yok.  
Sigara içme alan� 
belirlenmeli ve 
i�aretlenmelidir. 
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No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�klar�
potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
0 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 
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7.2 S�cak ��ler (kaynak, ta�lama vs.): 
S�cak i�lere ayr�lm�� özel alanlarda ya da özel bir 
çal��ma ruhsat�yla yap�l�r. S�cak i�in yak�n�ndaki 
yan�c� ve parlay�c� maddeler ve toz ortadan kald�-
r�l�r ya da korunur. Duvarlarda ya da dö�emeler-
deki hiçbir aç�kl�k ya da çatlak yoktur, örtülür ya 
da korunur. Uygun tipte ve boyutta yang�n söndü-
rücü mevcuttur. ��çiler uygun �ekilde e�itilir. 
Gerekti�inde yang�n kontrolü için bir gözcü yerle�-
tirilir. Acil durum ç�k��lar� uygun ve aç�k bir �ekilde 
i�aretlenir. 

    X   3       

8.1 Fiziksel Tehlikeler: 
��çiler gürültü seviyesi 85 dB(A)’den yüksek 
oldu�unda uygun kulak koruyucular kullan�r. 
Odyometre testler yönetmeliklere uygun yap�l�r. 

    X 2 2 3 Kulak koruyucular 
uygun olarak kulla-
n�lm�yor. E�itim 
programlar�nda 
buna yer verilmeli. 
Odyometrik testlerin 
yap�lmas� gerekiyor. 

   

8.2 Mümkün oldu�unda daha az vibrasyona neden 
olan çal��ma metotlar� ve araçlar� seçilerek elde 
titre�imden kaç�n�l�r. ��çilerin maruziyet süresi 
s�n�rl�d�r ve çal��anlar elde titre�imin uzun vadeli 
sa�l�k riskleri konusunda bilgilendirilir. Maruziyet 
alt�ndaki çal��anlar sa�l�k gözetimine tabi tutulur. 
Radyasyon, yüksek ya da dü�ük s�cakl�k vs. di�er 
fiziksel tehlikelere maruziyetin kontrolü i� sa�l��� 
ve güvenli�i mevzuat�na ve standartlar�na uygun-
dur. 

X     2     

9.1 Havay� kirleten proseslerde lokal havaland�rma 
vard�r. ��çiler maske giyer. Mümkün oldu�unda 
daha az tehlikeli maddeler kullan�l�r. 
  
    

  X 2  2 3 Çelik kiri�leri boya-
yan çal��anlar 
maske takm�yorlar. 
Uygun maskelerin 
temin edilmesi 
gerekir. 

   

9.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlar� (MSDS) mevcut-
tur. Gerekti�inde maruziyet i� sa�l��� hizmetleri 
taraf�ndan izlenir. Kapal� alanlarda yap�lan i� özel 
bir çal��ma ruhsat�yla yürütülür. Girmeden önce 
hava test edilip, gerekti�inde temizlenir ve hava-
land�r�l�r (oksijen, yan�c� ya da toksik gaz-
lar/dumanlar). �zolasyon, gerekti�inde tehlikeli 
maddelerin çal��ma s�ras�nda içeri girmesini 
önleyecek �ekilde uygundur. Gerekti�inde hava i� 
s�ras�nda izlenir. ��çiler güvenli çal��mak konu-
sunda e�itimlidir. D��arda destek için bekleyen bir 
ki�i ve gerekti�inde uygun kurtarma araçlar� 
mevcuttur. 

X    3     
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No 

A�a��dakiler do�ru mu? 

Kontrol Düzeyi 
Yaralanma & hastal�klar�
potansiyel �iddeti 

1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim
0 Kontrol yeterli 0 1 2 
2 Kontrol yetersiz 2 3 4 
3 �yile�tirme gerekli 3 4 5 
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10 Kas �skelet Sistemi Rahats�zl�klar�: 
�antiye yerle�imi ve i� proseslerinin iyi planlan-
mas�yla elle kald�rma ve materyallerin ta��nma-
s�ndan kaç�n�l�r. Materyallerin kald�r�lmas� ve 
hareket ettirilmesi için uygun araç ve makineler 
kullan�l�r (el arabalar�, kald�raçlar, asansörler, 
vinçler, teleskopik vinçler, mobil kald�rma çal��ma 
platformlar� vs.). Maruziyet alt�ndaki çal��anlar için 
sa�l�k gözetimi yap�l�r. 

  X   2 2 3 A��r yüklerin kald�-
r�lmas� vinçlerle 
yap�l�rken küçük 
kutular elle ta��n�-
yor. Bunlar�n da elle 
ta��nmamas� için 
uygun ta��ma ekip-
man� temin edilmeli. 

  

11 Psiko-sosyal Stres Faktörleri: 
Hakaretamiz davran�� ve ayr�mc�l�k kabul edile-
mez (örne�in; cinsiyet, �rk veya ki�inin karakterine 
dair isim takma, cinsel taciz vb.). ��çilere do�ru 
çal��ma metotlar�na uygun talimat verilir. ��çiler 
kendilerini ve i�lerini ilgilendiren de�i�iklikler 
konusunda bilgilendirilir. ��çilere i� sa�l��� ve 
güvenli�i konusundaki iyile�tirmeler ve i�leri 
hususunda fikirlerini ifade etme olana�� tan�n�r. 
��çiler ba�ar�l� çal��malar� üzerine düzenli geri 
bildirim al�r. Sorun ç�kt���nda amirler destek verir. 
Amirler adil davran�r. 

 X
  

  2  2 3 Operatörlerin gü-
venli sürü� yöntem-
leri konusunda 
bilgisi eksik. Araç 
operatörleri güvenli 
sürü� yöntemleri 
konusunda e�itilme-
li. 
Ofis personeli ve 
mühendislerin i� 
yükü fazla.  
Ekipler aras�ndaki 
i�birli�i ve e�güdü-
mün daha iyi olmas� 
i� yüküyle mücade-
lede yard�mc� olabi-
lir.  

   

12 �lkyard�m ve Acil Durum Haz�rl�klar�:  
Uygun ilk yard�m ekipman� vard�r. �lk yard�m 
uygulayabilecek e�itimli çal��anlar mevcuttur. 
Yang�n ya da di�er acil durumlar için eylemler 
planlan�r, ö�retilir ve tatbikat� yap�l�r. 

  X   3 1 3 �lk yard�m ekipman-
lar� mevcut de�il. 
Tedarik edilmeli. 

  

13 Sosyal Tesisler: 
��çilerin k�yafetlerini de�i�tirmeleri, y�kanmalar�, 
yemek yemeleri ve dinlenmeleri için uygun tesis-
ler mevcuttur. 

X
  

    2     

14 Di�er Tehlikeler: 
(varsa burada listeleyin) 

                 

 
 

  



22 

FAAL�YET ÖZET� 

KONU R�SK 
PUANI FAAL�YET TANIMI SORUMLU 

K��� B�T�� TAR�H� 

1.2 4 Kenar korkuluklar�ndaki eksiklikler giderilmeli. 

��çileri dü�en objelerden korumak için bina giri�ine geçici çat� yap�lmas� gerekir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

2.1 4 �skelede boya i�i için kullan�lan çal��ma platformu yeterince geni� fakat üzerinde 
önceki çal��anlar�n b�rakt��� nesneler var. 

Platformlar kontrol edilecek. Her gün i� bitiminde üzerlerindeki engellerin kald�r�lmas� 
gerekir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

2.2. 5 Montaj i�lerinde kullan�lan seyyar iskelede iç merdiven yok. ��çiler çal��ma platformu-
na t�rman�yor. 

Uygun merdivenler monte edilecek ve günlük olarak kontrol edilecek. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

3 5 Asansör aç�kl�klar�nda hiç kenar korumas� yok. Bunlar�n monte edilmesi ve düzenli 
kontrol edilmesi gerekir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

4 5 �kinci kattaki hasarl� kablolar�n ortadan kald�r�lmas� ve yenisiyle de�i�tirilmesi gerek. 

Gece vardiyas�na ba�lanmadan önce uygun ayd�nlatma sistemi kurulacak. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

5.1 5 Depoda yüksek raflardaki a��r materyaller daha alt raflarda saklanacak ve hafif ma-
teryaller en üst rafa konulacak. 

At�k kutular� temin edilecek. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

6 5 Daire testerenin koruyucu tak�lmadan çal��ma yap�lmamas� gerekir. 

Demir bükme makinas�na yanl��l�kla çal��mas�n� önlemek için ayak pedal�na muhafa-
za tak�lmas� gerekir. 

Kald�rma ekipmanlar�n�n iyi durumunda olmayan sapanlar�n�n de�i�tirilmesi gerekir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

7.1 4 Yang�n tüplerinin periyodik kontrollerinin yap�lmas� gerekir. 

Yan�c� malzemelerin yan�nda sigara içmeye izin verilmese de belirlenmi� bir sigara 
içme alan� yok. 

Sigara içme alan� belirlenmeli ve i�aretlenmelidir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

8.1 3 Kulak koruyucular uygun olarak kullan�lm�yor. E�itim programlar�nda buna yer veril-
meli. 

Odyometre testlerin yap�lmas� gerekiyor 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

9.1. 3 Çelik kiri�leri boyayan çal��anlar maske takm�yorlar. 

Uygun maskelerin temin edilmesi gerekir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

10 3 A��r yüklerin kald�r�lmas� vinçlerle yap�l�rken küçük kutular elle ta��n�yor. Bunlar�n da 
elle ta��nmamas� için uygun ta��ma ekipman� temin edilmeli. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

11 3 Operatörlerin güvenli sürü� yöntemleri konusunda bilgisi eksik. Araç operatörleri 
güvenli sürü� yöntemleri konusunda e�itilmeli. 

Ofis personeli ve mühendislerin i� yükü fazla.  

Ekipler aras�ndaki i�birli�i ve e�güdümün daha iyi olmas� i� yüküyle mücadelede 
yard�mc� olabilir. 

XYZ 

 

GÜN.AY.2011 

 

12 3 �lk yard�m ekipmanlar� mevcut de�il. Tedarik edilmeli. XYZ GÜN.AY.2011 
 

 
 

Her bir faaliyetin uygulanmas� için bir son tarih ve uygu-
lanmas�ndan sorumlu ki�i bulunmaktad�r.  

Bunlar yönetim taraf�ndan kabul edilen 
önleyici faaliyetlerin özetidir. 
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4. ÖZET 
�SG- YS öncelikle i�yerindeki ko�ullar�n RD’sine dayan�r. Düzeltici ve önleyici önlemler ancak tehlikelerin ve bu tehlikelerin do�urdu�u 
risklerin tespit edilmesi yoluyla belirlenebilir. RD farkl� RD yöntemleri kullan�larak yap�labilir. �SG�P Projesi "�n�aat Sektörü için 3T Risk 
De�erlendirmesi" yönteminin kullan�lmas�n� tavsiye etmektedir. 

Hem Avrupa Birli�i (AB) hem de Türkiye Cumhuriyeti, i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� i�verenin çal��ma ortam�ndaki güvenlik ve sa�l�k 
risklerini tespit etmekle yükümlü oldu�u ilkesine dayan�larak haz�rlanm��t�r. O halde, tehlikeler ortadan kald�r�lam�yorsa i�veren, bu 
tehlikelerin sa�l�k üzerindeki olas� etkilerini de�erlendirerek kazalar� ve hastal�klar� önlemek için gerekli kontrol önlemlerini almak zorun-
dad�r. 

��letmedeki çal��anlar�n tamam�n�n dolayl� yoldan ya da do�rudan RD’ye kat�lmalar� gerekir. Bulunan riskler konusunda mühendislere, 
�eflere ve çal��anlara veya çal��an temsilcilerine bilgi verilmelidir. Verilecek talimat ve e�itimler RD sürecini ve çal��ma ortam�nda yap�la-
cak iyile�tirmeleri kolayla�t�racakt�r. 
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BÖLÜM 2 

 
TR�SG�P 

�n�aat Sektörü için �SG Performans �zleme 
 

- �ANT�YEDE �� SA�LI�I VE GÜVENL��� DENET�M� - 
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�antiyede �� Sa�l��� ve Güvenli�i için Ön Ko�ullar 
Güvenli bir in�aat sahas�nda i� makineleri, ekipmanlar, iskele ve geçi� yollar� iyi durumda olur. Bu teknik i� sa�l��� ve güvenli�i gereklilik-
leri önem arz etmektedir. �antiye yönetimi ve bütün çal��anlar�n do�ru bilgi ve becerilere sahip olmalar� da ayn� derecede önemlidir. Bu 
durum, özellikle do�ru ve güvenli çal��ma yöntemleri konusunda uzmanl�k aç�s�ndan geçerlidir. Ayr�ca, ana yüklenici ve alt yükleniciler 
aras�ndaki i�birli�i kurma becerileri için de geçerlidir.  

Bilgi ve beceri dahi tek ba��na yeterli de�ildir; pratik çal��ma yöntemleri kilit önem ta��r. Do�ru oldu�u bilinen çal��ma yöntemleri de 
kullan�lmal�d�r. Aksi takdirde,  tutum ve davran��lar�n hatal�, motivasyonun veya isteklili�in eksik oldu�u belirtilmektedir. Ancak, ço�u 
durumda gerçek sorun, istense bile de�i�tirilmesi çok zor olan adeta derinlere kaz�nm�� al��kanl�klard�r. 

TR�SG�P �SG performans izleme yöntemi, yaln�zca teknik ön ko�ullar�n olu�turulmas�na de�il, ayn� zamanda yerle�mi� ve yanl�� çal��ma 
yöntemlerinin de�i�tirilmesine de yard�mc� olur. TR�SG�P �SG performans izleme yöntemi, in�aat sahas�n�n güvenli�ini sa�lamak amac�yla 
yap�lan i�birli�i uygulamas�d�r. Bu yöntem, hangi konularda durumun iyi oldu�unun ve hangi konular�n iyile�tirilmesi gerekti�inin tarafs�z 
bir �ekilde ortaya konmas�na yard�mc� olur. Geri bildirim panosu, i�lerin yoluna koyulmas�na ve uygulamada çal��ma yöntemlerinin 
de�i�tirilmesine yard�mc�d�r. �antiyede sonuçlar al�nmaya ba�land���nda ve sahadaki düzen görünür hale geldi�inde, davran��larda da 
olumlu bir de�i�im gerçekle�ir. 

TR�SG�P �SG Performans �zleme Yönteminin Esaslar� 
TR�SG�P �SG performans izleme yöntemi, bir in�aat sahas�nda güvenlik seviyesinin ölçülmesinde kolayca kullan�labilecek güvenilir bir 
yöntemdir. Ayr�ca, haftal�k bak�m denetimlerinin yerine geçecek �ekilde de kullan�labilir [1, bölüm 13 alt ba�l�k 2]. Ölçüm i�lemi, bütün 
�antiyenin gezilmesi ve çetele sistemi kullan�larak denetim formu üzerinde gözlemlerin do�ru/ yanl�� �eklinde i�aretlenmesiyle yürütülür. 
Kesin ve güvenilir bir sonuç alabilmek için, birçok gözlem yap�lmal�d�r. Tek bir turda 100’den fazla gözlem yap�lmas� tavsiye edilir.  

�� sa�l��� ve güvenli�i gözlem yöntemi, in�aat sahas�n�n 
güvenli�i ile ilgili bütün ana konular�n izlenmesi için kulla-
n�l�r. Bu konular form üzerinde alt� ba�l�k alt�nda gruplan-
m��t�r: 1) Çal��ma al��kanl�klar�, 2) �skele, platform ve 
merdivenler, 3) Makine ve donan�mlar�, 4) Dü�meye kar�� 
koruma, 5) Elektrik ve ayd�nlatma ile 6) Düzen ve at�k 
yönetimi. 

Ölçüm i�lemi için gözlemlere ili�kin haz�r formlar ve kural-
lar bulunmaktad�r. Gözlemler, do�ru/ yanl�� ilkesine göre 
yap�l�r. Gözlemlenen bir ö�e i� sa�l��� ve güvenli�i dene-
timinde onaylanm�� güvenlik seviyesine uygunsa, do�ru 
olarak i�aretlenir. Aksi durumda, yanl�� olarak i�aretlenir. 

TR�SG�P seviyesinin hesaplanmas�n�n kolayla�t�r�lmas� 
amac�yla her gözlem e�it a��rl�kl�d�r. Ancak, talimatlara 
uygun olarak yap�lan ölçüm i�lemlerinde, daha az önemli 
konulara nazaran önemli konularda daha fazla gözlem 
yap�lmas�yla önemli konular öne ç�kar�lm��t�r. Ölçüm 
i�lemlerini gerçekle�tiren ki�ilerin yap� i�lerinde i� sa�l��� 
ve güvenli�i mevzuat� konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmalar� gerekmektedir, fakat ölçüm i�lemi için yeni kural-
lar�n ö�renilmesine gerek yoktur. Ölçüm i�lemlerini ger-
çekle�tiren ki�iler, her konu için kabul edilir seviyeyi arala-
r�nda ortakla�a kararla�t�rmal�d�r.  

Ölçüm i�lemleri tamamland�ktan sonra, do�ru ve yanl�� 
olarak kaydedilen gözlemlerin puan toplam� ve �antiyenin 
güvenlik seviyesi hesaplan�r. Bu hesaplama için kullan�lan 
formül a�a��daki gibidir: 
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�antiyede TR�SG�P �SG Performans �zleme Yönteminin Tan�t�m� 
Haftal�k �antiye denetiminin yerine TR�SG�P �SG performans izleme yönteminin uygulanmas�na karar verildi�inde, ilk a�amada fazladan 
çal��ma yapmak gerekir. �lk a�amada, �antiye yönetimi ve çal��an temsilcileri, �antiyede uyulacak temel kurallar� ortakla�a belirlerler. 
Yönetim ile i� sa�l��� ve güvenli�i sorumlusu, gözlem yapma konusunda pratik yapmal�d�rlar. Kabul edilebilir durumlar için ortak kuralla-
r�n belirlenmesi amac�yla birlikte birkaç uygulama yapmal�d�rlar. 

TR�SG�P Kurallar� 
�antiyede öncelikle ortak temel kurallar konusunda anla�maya var�l�r. Bu kurallar, çal��ma yöntem ve prosedürleri konusunda aç�k ve 
net k�lavuz ilkelerdir; bu kurallara uyulmas�yla �antiye güvenli ve düzenli tutulur. Temel kurallar�n amac�, herkesin kendisinden ne bek-
lendi�ini bilmesidir. Uygun temel kurallar herkesçe kabul edilmelidir. Uzun uzun yaz�lm�� kurallar ak�lda kalmayaca�� için kural say�s� en 
fazla 10 olmal�d�r. Kurallar kolayca anla��lmal�d�r. Yasaklar yerine do�ru eylemlere ili�kin kurallar�n yaz�lmas� daha iyi olacakt�r. 

Kurallara uyulmas� mümkün olmal�d�r. Araç-gereçlerin kullan�ld�ktan sonra yerine konmas� bir kural olarak belirlendiyse, araç-gerecin 
saklanaca�� yerler ortakla�a kararla�t�r�lm�� ve i�aretlenmi� olmal�d�r. At�klar�n at�k kutular�na konmas� kural ise, kutular� bo�altmak için 
bir ki�i görevlendirilmelidir.  

Uygun temel kurallar, sadece güvenlik için de�il, ayn� zamanda �antiyenin düzeni ve kalitesi için de önemli bir etkendir. Burada verilen 
örnekler, �antiyeye yönelik olarak üzerinde anla�maya var�lacak hususlara esas olarak kullan�labilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�sti�are Toplant�s� 
Temel kurallar belirlendi�inde ve ölçüm i�lemi düzenli yap�lmaya ba�land���nda, �antiyede bütün personel için bir isti�are toplant�s� 
düzenlenir. Bu toplant�da, temel kurallar görü�ülür ve ortakla�a uyulacak olan kurallar onaylan�r. Ayr�ca bu toplant�da, ölçümlerin yap�lma 
�ekli ve geri bildirimin nas�l sa�lanaca��na ili�kin bir sunum da yap�l�r. Son olarak, tamamlanan ölçüm sonuçlar� rapor edilir ve ilk iki ayda 
seviyenin 15-20 puan oran�nda yükseltilmesi gibi olas� ortak bir hedef de görü�ülür. Ayr�ca, hedefe ula��ld��� takdirde küçük bir ödül 
verilece�i de duyurulabilir. En kolay hat�rlanabilecek ödüllerden biri herkese kahve ve kek �smarlanmas� olabilir.  

Toplant�dan sonra, TR�SG�P geri bildirim panolar�, herkesin görmesi için duvara as�l�r. Güncel ölçümler ve haftal�k gözlem kontrollerinin 
sonuçlar� bu panolar üzerinde ilan edilir. 
 
 

  

TR�SG�P �� SA�LI�I VE GÜVENL��� KURALLARI 
1. Gerekli koruyucu ve i� güvenli�i donan�m�n� kullan�n�z. 

2. Geçi� yollar�n�, iskeleleri ve dü�meye kar�� korumalar� iyi ko�ullarda muhafaza ediniz. 

3. ��yerini bir sonraki çal��ma a�amas� için temiz b�rak�n�z. 

4. At�klar� çöpe at�n�z. 

5. Ortak kullan�lan aletleri saklama yerlerine geri koyunuz.  

6. Stok alanlar�n� düzenli tutunuz.  

7. Ayd�nlatman�n yeterli oldu�undan emin olunuz. 

8. Birlikte çal�smak i�e yarayacakt�r. 

9. Elektrik da��t�m panolar�n� ve kablolar�n� güvenli bir �ekilde yerle�tiriniz. 
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Haftal�k Kontroller 
TR�SG�P �SG performans izleme yöntemi, temel kurallara güvenilir ve do�ru �ekilde uyulup uyulmad���n� izlemek için kullan�l�r. TR�SG�P �SG 
performans izleme yöntemi ayn� zamanda, �antiyenin haftal�k i� sa�l��� ve güvenli�i denetimidir. Denetim s�ras�nda, bütün �antiye gezi-
lerek i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili her durum için gözlem yap�l�r. Gözlemler, çal��an ve i�verenlerin temsilcileri taraf�ndan birlikte yap�l�r. 
Bir ta�eronun temsilcisi veya benzer bir görevli de gözleme dâhil edilebilir. �antiyenin güvenlik seviyesine ili�kin sonuç yüzde olarak elde 
edilir. �antiyelerde belirlenen güvenlik seviyesi ortalama yakla��k %75 iken, mükemmel güvenlik seviyesi %100’dür. Ölçümden elde 
edilen güvenlik seviyesi geri bildirim panosunda ilan edilir.  

Geri Bildirim Panosu Vas�tas�yla Düzenli Geri Bildirim 
Ba�ta ba�ar�l� çal��malar olmak üzere herkesin yap�lan i�ler 
konusunda adil geri bildirim almas� önem arz etmektedir. 
Ço�unlukla �SG konusundaki geri bildirimler negatif olup, 
�ikâyetlerden ve düzeltme taleplerinden olu�ur. Ola�an bir i� 
sa�l��� ve güvenli�i denetiminde ve haftal�k denetimlerde 
hatalar�n tespit edilmesine özel bir çaba harcan�r; halbuki en 
iyi �antiyelerde dahi yanl��l�klar olabilir. Bu nedenle, i� sa�l�-
�� ve güvenli�i konusunda iyi çal��malar yapm�� ki�iler bile 
ço�unlukla ele�tirilir. Haks�z geri bildirimler te�vik sa�lama-
d�klar� gibi, firma ve i� güvenli�i uzmanlar�n� negatif bir tutum 
benimsemeye itebilir. 

�� sa�l��� ve güvenli�i izleme ölçümlerinin sonuçlar�, TR�SG�P geri bildirimi olarak kullan�l�r. Sonuç %80 ise, 100 maddeden 80’inin iyi 
durumda oldu�u anla��l�r. Bu tür geri bildirim, güvenilir ve adil olup, negatif alg�lanmaz. Yöneticiler ve çal��anlar, geri bildirime güvenip, 
do�ru ve adil oldu�una inanabilirler. Bu durum, iyile�melerin fark edilmesini sa�layarak daha fazla iyile�me yap�lmas�n� te�vik eder.  

Gözlem sonuçlar�, herkesin görebilece�i geri bildirim panosunda ilan edilir. Pano için uygun yer, örne�in yemekhane ya da kantin duvar� 
olabilir. Bu yolla, �antiyedeki herkes durumdaki iyile�meleri görüp, belirlenen hedef ile kar��la�t�rabilir. Geri bildirim, haftal�k olarak düzen-
li �ekilde sa�lan�r. Eski, kullan�ma elveri�siz bir rutinin de�i�tirildi�i durumlarda, iyile�tirilmi� yeni rutin ö�renilene kadar eski al��kanl�klar�n 
zamanla azalaca�� göz önünde tutulmas� gerekti�i hat�rlanmal�d�r. Elde etti�imiz deneyimlere göre, haftal�k geri bildirim, konunun ak�lda 
tutulmas� aç�s�ndan yeterince s�kt�r.  

�yi bir geri bildirimin bir ba�ka özelli�i de, bireysel olarak size uyguland���n� hissetmenizdir. Kendi yapt���n�z�n sizin aç�n�zdan bir fark 
yaratmas� gerekir. Çok büyük veya tamamen farkl� bir gruba verilen geri bildirim, bu gereklili�i kar��lamayacakt�r. Genellikle �antiyede 
ayn� zamanda birkaç farkl� yüklenicinin çal��ma ekipleri bulunmaktad�r. Bu nedenle, geri bildirim bireysel olarak uygulanm�� görülebilir ve 
adil görülmeyebilir. Bütün yüklenicileri bu i�e dâhil etmek önemlidir. Çok büyük �antiyeler, bölümlere ayr�lmal� ve bu bölümler için ayr� 
geri bildirim verilmelidir.  
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Gözlem Turunun Uygulanmas�  

Gözlem Turu ve Alanlar 
Denetim turu, bütün �antiyeyi kapsamaktad�r. �yi bir denetim düzeni, örne�in, asansör ile en üst kata ç�karak önce çat�dan ba�lay�p, 
a�a�� katlara birer birer indikten sonra, son olarak zemin kat, depo ve çal��anlar�n kullan�m�na ait di�er tesisleri denetlemektir. Denetimi 
yap�lacak yer, gözlem için biri bittikten sonra di�erine geçilecek bölümlere veya denetim alanlar�na ayr�lmal�d�r. Alan�n büyüklü�ü, dene-
tim yap�l�rken belirlenir. Ana kural, denetimcinin durdu�u yerden bütün alan� görebilmesidir. Genellikle küçük alanlar büyüklere nazaran 
daha iyi sonuç verir.  

�antiye, güvenilir “i�aretler” uyar�nca alanlara bölünür. Örnek verecek olursak, bir alan için uygun büyüklük elli metrekaredir. �n�aat 
a�amas� çerçevesinde uygun kare bir alan, örne�in iki ölçüm aral��� veya sütunlar aras�ndaki mesafedir. �ç mekân in�aat a�amas�nda, 
koridor ve merdiven bo�lu�u ayr� bir gözlem alan� olabilir.  

Gözlem alanlar�na bir örnek 
 

 
 

Gözlemlerin Forma ��lenmesi 
�lk alan�n s�n�rlar�na karar verildi�inde, gözlemlerin kaydedilmesi ba�lar. �zleme formu yoluyla en üstten a�a��ya do�ru düzenli olarak 
a�a��daki �ekilde kontrol edilir.  

1. Her gözlem alan�nda, çal��an ba��na bir gözlem olmak üzere h�zl� gözlemler yap�l�r. Çal��an gerekli ki�isel koruyucu donan�-
m�n� kullan�yor ve i�i yaparken bariz bir risk alm�yorsa, ‘do�ru’ sütununa bir çizgi konur. Bir koruyucu ekipman eksikse veya 
bariz risk al�nd��� görülüyorsa, ‘yanl��’ sütununa bir çizgi eklenir.  

2. Gözlem alan�nda, her podyum, iskele ve merdiven için ayr� ayr� gözlem yap�lmal�d�r. Yap� güvenli ve iyi durumda ise, ‘do�ru’ 
sütununa giri� yap�l�r. 

3. Denetim için belirlenen haftal�k gerekliliklere uygun her makine ve donan�m� konusunda gözlemler yap�l�r. 

4. Dü�meye kar�� koruma maddesinde, kapat�lmam�� her kenar ve bo�luk için ayr� bir gözlem yap�l�r. Örne�in, sütunlar aras�nda 
her bo�luk aras�ndaki korkulu�a ayr� ayr� gözlemler yap�l�r.  

5. Gözlem alan�nda elektrikle ilgili bir gözlem yap�l�r. Da��t�m panolar� ve kablolar do�ru bir �ekilde yerle�tirilmi�se ve korunuyor-
sa gözlem ‘do�ru’ olarak girilir. Ayr�ca, alan�n yapay ayd�nlatmas�n�n genel durumu için bir gözlem yap�l�r. Ek olarak, bir puan-
lama da gözlemi yap�lan çal��ma alanlar�na özel yapay ayd�nlatma için yap�l�r. Gün �����n�n yeterli ayd�nlatma sa�lamas� du-
rumunda, ayd�nlatma için gözlem yap�lmaz. 

6. Son olarak, alan�n düzeni de�erlendirilir. Her at�k kutusu için ayr� ayr� gözlem yap�l�r. At�k için kutuda yer varsa, ‘do�ru’ i�aret-
lenir. Gözlem yap�lan yerdeki çal��ma alanlar�n�n düzeni konusunda gözlem yap�l�r. Ayr�ca, geçi� yollar� özellikle dikkate al�na-
rak genel düzen için de ayr� bir gözlem yap�l�r.  

Ayd�nlatma ve düzen konular�ndaki gözlemler, özel çal��ma alanlar� vb. yerlerde yap�l�r. Özel çal��ma alanlar� aras�nda malzeme depo-
su, yap� testeresinin bulundu�u çal��ma alanlar� ile tesisatç�lar�n ekipmanlar�yla çal��t��� alanlar say�labilir. Bir çal��ma alan�, istenirse, 
gözlem s�ras�nda i� yap�lan herhangi bir yer olarak belirlenebilir.  
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�zleme formunu ilk gözlem alan� için doldurduktan sonra bir sonraki gözlem alan�na geçin. Sonraki gözlemler de ayn� form üzerine not 
edilir. Gözlem turunu kesintiye u�ratmadan sonuna kadar bu �ekilde sürdürünüz. Tur en fazla bir saat sürmelidir. �lk ba�ta, daha fazla 
zaman alabilir.  

Özellikle ö�renme a�amas�nda, gözlem yapma s�ras�na mümkün oldu�unca eksiksiz �ekilde uyulmal�d�r. Ö�rendikten sonra, a�amala-
r�n ayr� ayr� akla getirilmesi gerekmez. Ayr�ca, gözlem konular�n�n s�ras� da sonuçlar�n güvenilirli�ine gölge dü�ürmeden duruma göre 
de�i�tirilebilir. Deneyimli gözlemciler, turu 30-60 dakika içerisinde tamamlayacakt�r. 

Gözlemlerin Kaydedilmesi 
Doldurulan izleme formlar� da kay�t niteli�inde olup, TR�SG�P dosyas�nda saklan�r. Ayr�ca, hangi ko�ullar�n iyi durumda oldu�u ve hangile-
rinde iyile�tirmeye ihtiyaç duyuldu�una ili�kin daha ayr�nt�l� sonuçlar� ortaya koyar. �zleme formunda kurallar gere�i, düzeltici faaliyetlerin 
uygulanabilmesi için gözlemlenen daha ayr�nt�l� kaydedilmesine ayr�lm�� bir yorum bölümü de içermektedir. Bu bölümde, sadece an�nda 
tehlikeye sebep olabilecek ve bir ba�ka yolla düzeltilemeyecek eksiklikleri yaz�n�z. Di�er hususlar için, kay�tlarda yaz�lan yorumlar�n 
yerini geri bildirim panosu almaktad�r. 

De�erlendirme Kriterleri 

1. Çal��ma Al��kanl�klar� 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 

� Gözlem alan�nda kullan�lan KKD ve her çal��an�n ald��� risk.  

Gözlem say�s� 

� Gözlem alan�nda bulunan her çal��an için form üzerinde bir gözlem yap�l�r. 

Kabul kriterleri 

� Çal��an, gözlemin yap�ld��� süre içerisinde yapt��� çal��malarda bütün gerekli koruyucu donan�m� kullanacakt�r. 

- Kafas�na darbe alma riski oldu�unda ve �antiye kurallar�n�n gerekli gördü�ü hallerde, koruyucu baret kullan�lmal�d�r.  

� Çal��an, çal��mas�nda bariz risk almayacakt�r. 

- Risk almadan kas�t; merdivenlerde çal��ma, yeterli koruyucusu olmayan kaynak ekipman�n�n kullan�lmas�, iskele korku-
luklar�na t�rman�lmas�, basamak kullanmak yerine atlamay� ve tekerlekleri kilitlenmemi� seyyar iskele üzerinde yap�lan 
çal��malar olmakla birlikte, bunlarla s�n�rl� de�ildir.  

2. �skele ve Merdivenler 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 
�n�aat süresince kullan�lan platform ve basamaklar, seyyar iskeleler, sabit iskeleler, s�pa iskeleler ve merdivenler. 

Gözlem say�s� 

� Her bir ayr� ekipman ve yap� için bir gözlem yap�l�r.  

� Sabit iskelelerin her kat�nda, merdivenli geçi�, platform ve korkuluklar için üç gözlem yap�l�r. Buna ek olarak, iskele yap�s�n�n 
sa�laml���n�n yan� s�ra (ankraj ve takviyeler) iskelenin genel kurulumu ile ilgili de bir gözlem yap�l�r.  

� �n�aat merdiveni ve düz merdivenler sadece üzerlerinde çal��an biri varsa gözlemlenir.  

� Merdiven kulesi için bir gözlem yap�l�r. 

Kabul kriterleri 

� Basamaklarda her zaman korkuluk olmal�d�r (t�rabzan ve ara korkuluk). 

� Gerekli oldu�unda geçi� yollar�nda korkuluk ve çat� olmal�d�r.  

� Sabit iskele: Düzgün temel ve destek, bir iskele kart� ve dikey geçi� yolu olarak merdivenler. Platformlar parçalar� birbirine 
ba�l� ve aralar�nda bo�luk yok; duvar ile iskele aras�ndaki bo�luk 10 mm’den fazla de�ildir. Ayr�ca platformlar kaygan olmama-
l�d�r. 2 metreden yüksek iskelelerde, etek tahtas� ve korkuluk bulunmal�d�r.  

� Seyyar iskeleler (2 metreden yüksek): bir iç geçi� yolu, denetim levhas�, kilitlenebilir tekerlekler, etek tahtalar� ve korkuluklar. 

� Merdivenlerde dikey geçi� yolu ve platformlar olmal�d�r. Basamaklar güvenli�i tehlikeye atacak �ekilde e�ri ve çökük olmama-
l�d�r.  

� Merdivenler sa�lam; merdiven ayaklar� sert bir kauçukla kapl�d�r. 
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Seyyar 
�skele  

- 0.5 metreden yüksek iskelelerde yap�sal olarak 
uygun bir geçi� yoluyla donat�lmal�d�r. Merdivenler 
ço�unlukla giri� için kullan�lmal�d�r. 

- �skele platformlar� korkuluklarla donat�lmal�d�r (2 
metreden fazla yüksekten dü�me olas�l��� varsa). 

- Güvenlik korkulu�unun t�rabzan� ve ara korkulu�u 
olmal�d�r. T�rabzan�n yüksekli�i en az 1 metre olma-
l�d�r. �skele korkuluklar�n�n etek tahtas� olmal�d�r. 

- En son yap�lan tefti�in tarihi iskele kart�na veya 
platforma i�aretlenmelidir. 

- �skelenin yap�s�ndan kaynaklanan bir tökezleme 
tehlikesi olmamal�d�r.[3] 

Basamak 

- 1.2 metreden alçak merdivenler üzerinde i� yap�la-
bilir. 

- 0.5 metreden yüksek merdivenlerin derinli�i 50 
mm’den, geni�li�i 0.3 metreden az olmayan sabit 
yatay basamaklarla donat�lmal�d�r. Basamaklar ara-
s�ndaki mesafe 0.3 metreyi geçmemelidir. 

- 1.0 metreden alçak basamaklar�n platformu en az 
0.3 metre olmal�d�r. 1.0 metreden yüksek merdiven 
platformlar� en az 0.4 metre geni�li�inde olmal�d�r. 
[3] 

“A” tipi 
merdiven 

- A tipi merdivenler; yap�lacak i� k�sa sürece�i için ve 
benzeri nedenlerle iskele kurman�n gerekli olmad��� 
durumlarda üzerinde ç�k�p çal��mak için kullan�l�r. 

- A tipi merdivenler, tavan yüksekli�i normal bir oda 
(yakla��k 3 metre) kadar olan yerlerde, düz bir ze-
minde kullan�labilir. 

- A tipi merdivenler, kaynak i�lerinde ve elektrikli alet 
kullan�lan, güç gerektiren i�lerde kullan�lmamal�d�r.   

- A tipi merdivenler sa�lam olmal�, kuvvetli destek 
vermeli ve yap�lan i�e uygun olmal�d�r. [3,4] 

�n�aat 
Merdiveni 

- Çal���rken in�aat merdiveni üzerinde ayakta durul-
mamal�d�r. �n�aat merdivenleri yaln�zca geçici geçi� 
yolu olarak, kald�rma araçlar�n� ba�lamak ve sök-
mek için, ve ba�ka bir kereye mahsus ve k�sa süreli 
i�ler için kullan�labilir. 

- Geçi� için geçici olarak kullan�lan in�aat merdiveni, 
kullan�l�rken kazara dayand��� yerden ayr�lmayacak 
veya y�k�lmayacak �ekilde sabitlenmelidir.                 
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Podyum  

 

- E�er çal���lan yerlere ve geçi� yollar�na in�aat 
malzemesi veya at��� dü�mesi ihtimali varsa 
koruma amac�yla çat� yap�lmal�d�r. 

- Podyumlar en az 0.8 m geni�li�inde, yük ta��-
nacaksa en az 1.2 m geni�li�inde ve e�im en 
fazla 25 derece olmal�d�r.  [3] 

Sabit 
�skele 

- D�� cephe iskelesi gibi sabit iskeleler, kare 
alanlara bölünür. �ki platform aras�nda kalan 
bölge bir kare alan kabul edilir. Hâlihaz�rda kul-
lan�mda olan en yüksek platform ve üstündeki 
iskele yap�s� da bir denetim karesi olu�turur. 
Her bir kare için ‘iskele, podyum ve merdiven-
ler’ ba�l��� alt�nda 3 gözlem yap�l�r: kare içinde 
kalan geçi� merdivenleri için bir gözlem, plat-
form için bir gözlem ve t�rabzan güvenli�i ko-
nusunda bir gözlem yap�l�r. �skelenin tamam� 
için de iki gözlem yap�l�r: gözlemlerden biri is-
kele taban� için, biri de yap�n�n sa�laml��� için 
(ankraj ve takviyeler) yap�l�r.  

 
 

3. MAK�NE VE DONANIMI 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 

� �n�aat testereleri, gazl� kaynak tak�mlar�, yer kumlama makinesi, haz�r dö�eme plakalar�, beton bunkeri, personel asansörleri, 
seyyar vinçler, kald�rma araçlar� ve beton kamyonlar� 

Gözlem say�s� 

� Her makine veya ekipman için bir gözlem yap�l�r. 

Kabul kriterleri 

� Do�ru temel ve destek, 

� Güvenli lokasyon, 

� Tam ve sa�lam, 

� �� güvenli�i donan�m� yerinde, 

� Kald�rma cihazlar� üzerinde denetim tarihi ve yük kapasitesi görülmelidir. 
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� Kaynak arabalar�nda arka bas�nç valflar�, geri tepmeleri önleyici mekanizmalar, �s�ya dayan�kl� eldiven, yeterli kapasitede 
yang�n tüpü ve uygun �ekilde ba�lanm�� kaynak gaz� tüpleri bulunmal�d�r. 

� Personel asansörleri, seyyar vinçler ve beton kamyonlar� sabit ve sa�lam bir zemin üzerinde konu�land�r�lmal�; gözle bak�ld�-
��nda iyi durumda olduklar� anla��lmal�d�r. Her ihtimale kar�� alanda bir güvenlik bölgesi olu�turulmal�d�r. 

� �n�aat testeresi: testerenin kendisi ve koruyucu kapa�� do�ru kurulmu�, freni ve itme kolu mevcut olmal�d�r.  

 

 
 

4. DÜ�MEYE KAR�I KORUMA 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 

� Katlarda korunmam�� kenarlar 

� Merdivenlerde korunmam�� kenarlar 

� Bir ki�inin aya��ndan büyük bo�luklar 

� Kaz�lar 

Gözlem say�s� 

� Her kenar, bo�luk ve aç�kl�k için bir gözlem 

� Her biti�ik korkuluk yap�s� için bir gözlem (özellikle uzun bir korkuluk ikiye bölünebilir) 

� Katlar aras�nda merdivenlerin korunmam�� kenar�na ili�kin bir gözlem 

� Toplamda balkon korkuluklar� için bir gözlem 

Kabul kriterleri 

� Korkuluklar sa�lamd�r ve hem t�rabzan hem de ara 
korkulu�a sahiptir.  

� A�a��da bir geçi� yolu olmas� ve insanlar�n orada 
çal��mas� durumunda, etek tahtas� bulunur.  

- Bütün �aft ve bo�luklar�n t�rabzanlar�n�n yan� 
s�ra varsa alt katlara inen merdiven t�rabzanla-
r�n�n alt�na da birer etek tahtas� gerekir. Asan-
sör bo�lu�unun seviyesi, nesnelerin dü�mesi-
ni önlüyorsa, etek tahtas� gerekli de�ildir.  

� Bir insan aya��ndan büyük bo�luklar, güvenli hale 
getirilmi�tir. Bo�luk korumas�, aç�kça i�aretlenmi�tir 
ve yerinden kald�r�lamaz.  

� Korkulu�u olmayan alanlar, bariyerlerle ayr�lm��t�r. 

� Kaz�lar�n içine dü�ülmesi önlenmi�tir. 

� Alt kenar yüksekli�i 0,7 metreden az olan pencere 
aç�kl�klar�nda güvenlik korkulu�u kullan�lm��t�r. 

 

Gazl� kaynak 
tak�m� 
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Bütün in�aat�n katlar�nda yer alan aç�kl�klar, merdiven bo�luklar� ve benzeri yerler ve çat�lar, dü�me yüksekli�ine bak�lmadan güvenli 
hale getirilmelidir. Bo�luklar� kapatmak için konan kapaklar, yeterince sa�lam ve kaza sonucu yerlerinden oynamayacak �ekilde yerle�ti-
rilmi� olmal�d�r. Güvenlik kapaklar�, uygun ve aç�kça görülebilir �ekilde i�aretlenmelidir. Kapaklar�n etraf�nda tekerlekli makineler kullan�-
l�rken (örne�in forkliftler veya personel asansörleri) dü�meye kar�� al�nan koruma önlemlerinin sa�laml���na özel ilgi gösterilmelidir.  [2,3] 

 

Asansör bo�lu�unda dü�meye kar�� koruma. Gözlem, 
‘Dü�meye kar�� koruma’ ba�l��� alt�na girilir. 

Asansör bo�lu�unda çal��ma platformu. Gözlemler, ‘iskele, 
podyum ve merdivenler’ ba�l��� alt�na girilir. Çal��ma plat-

formu, kat seviyesinin en fazla 0.5 m alt�nda olmal�d�r. 

 

 

5. ELEKTR�K VE AYDINLATMA 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 

� Geçici da��t�m panolar� (�16 A) ve elektrik kablolar� 

� Gözlem alan�n�n genel ayd�nlatmas� 

� Çal��ma alan�n�n yapay ayd�nlatmas� 

Gözlem say�s� 

� Gözlem alan�ndaki da��t�m panolar� ve elektrik kablolar� için toplamda bir 
gözlem yap�l�r. 

� Gözlem alan�ndaki genel ayd�nlatma konusunda bir gözlem yap�l�r. 

� Çal��ma alan�n�n ayd�nlatmas� için bir gözlem yap�l�r. 

� Gözlem s�ras�nda gün����� yeterli ayd�nlatma sa�l�yorsa, ayd�nlatma konu-
sunda gözlem yap�lmaz.  

Kabul kriterleri 

� Da��t�m panolar� ve kablolar düzgün bir �ekilde yerle�tirilmi� (örne�in as�la-
rak) ve korunmu�tur.  

- Da��t�m panosundan ç�kan çekilir prizler ve benzeri ekipman�n gözlemi “düzen ve at�k yönetimi’ bölümünde yap�l�r.  

� Ayd�nlatma �SG ve kalite aç�s�ndan uygundur; göz alan parlak ���klar yoktur. 

 
6. DÜZEN VE TEM�ZL�K 
Dikkate al�nmas� gereken hususlar 

� Gözlem alan� içerisindeki at�k kutular� 

� Gözlem alan�n�n genel düzeni 

� Çal��ma alan�n�n düzenlenmesi 

Gözlem say�s� 

� Her at�k kutusu için bir gözlem 

Dö�eme ve boyama gibi i�ler için alan 
ayd�nlatmas�, i� ortam�na 500 lux ve i�in 
yap�ld��� yerin yak�nlar�nda 200 lux ayd�n-
l�k sa�lamal�d�r. Çal��ma alan�n�n ayd�n-
latmas� için yüksekli�i, yönü ve aç�s� ayar-
lanabilen en az iki lamba kullan�l�r. Örne-
�in; i�çi tek bir lambayla çal���yorsa, lam-
ban�n patlamas� halinde i� yar�da kal�r ve 
genellikle arada beklemeyle geçen zama-
n�n dolayl� maliyeti çok yüksek olur.                
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� Gözlem alan�n�n genel düzeni için bir gözlem 

� Çal��ma alan�n�n düzeninin iyi olmas�na ili�kin bir gözlem 

Kabul kriterleri 

� At�k kutusuna daha fazla at�k s��abilir.  

- Ortakla�a kararla�t�r�lm�� noktaya bo�alt�lmak üzere götürülen veya 
bo�alt�ld�ktan sonra katlara geri ta��nmay� bekleyen at�k kutular� göz-
lemlenmez. 

� Gerekirse, at�klar ayr��t�r�l�r. 

- Önceki çal��malardan kalan at�klar kabaca temizlenir.  

- Çal��ma alan�, çal��ma s�ras�nda düzenlidir.  

- Depolanan malzemeler, tek bir yerde ve düzenli bir �ekilde geçi� yol-
lar�ndan uzakta saklanmal�d�r.  

� Sadece hareketlilik ve malzeme transferi aç�s�ndan de�il, ayn� zamanda çal��ma kalitesi aç�s�ndan da düzen iyi bir �ekilde 
sa�lanm��t�r.  
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�n�aat At�klar�                 
‘Düzen ve temizlik’ bölümündeki göz-
lemler, gözlem alan�n�n genel düzeni 
ile çal��ma alan�n�n düzeni konusunda 
yap�l�r. At�k kutular�n� verimli bir �ekil-
de kullanmak ve do�ru çal��ma yön-
temleri uygulamak, gözlem alan�n�n 
düzeninde önemli ölçüde iyile�tirme 
sa�lar                    
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TR�SG�P Gözlem Formu 
…………………………………………………………….�N�AAT ��RKET� 

 

�ANT�YE ADRES�   TAR�H   

KONU DO�RU TOP. YANLI� TOP. 

1.ÇALI�MA ALI�KANLIKLARI     

2. �SKELE VE MERD�VENLER     

3. MAK�NE VE DONANIM     

4. DÜ�MEYE KAR�I KORUMA     

5. ELEKTR�K VE AYDINLATMA     

6. DÜZEN VE TEM�ZL�K     

 
DO�RU, TOPLAM 

 
YANLI�, TOPLAM 

 

TR�SG�P DÜZEY�:       

 

DO�RU (SAYI) 
 X 100 = 

........... 
 X 100 = …… % 

DO�R. + YANL. (SAYI) .......... 
 
 

YORUMLAR GÖREVL� DÜZELTME TAR�H� 

   

   

   

   
 
 

 
__________________    _______________ 

��VEREN TEMS�LC�S�     ÇALI�AN TEMS�LC�S� 
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TR�SG�P GÜVENL�K GÖZLEM� KONULARI GÖZLEM SAYISI KABUL KR�TERLER� 

ÇALI�MA ALI�KANLIKLARI 
Koruyucu donan�m kullan�m� ve risk alma 

 

Her çal��an için bir gözlem 

 

Gerekli koruyucu donan�m�n kullan�m� 

Bariz riskleri alm�yor  

�SKELE VE MERD�VENLER 
Geçici podyumlar ve basamaklar 

Seyyar iskele 

Sabit iskele platformlar� aras�ndaki alan 

�skele s�pas� ve merdivenler 

 

Her ayr� yap� ve donan�m için bir gözlem 

 

Geçi� yollar� düzenli ve temiz, gerekli 
yerlerde korkuluk ve çat� örtüsü konmu�. 

�skelenin ayaklar� ve destekleri uygun; 
yap� (tefti� edilen) kurma yöntemine uy-
gun, iskelenin dikey geçi� merdiveni, 
platform ve etek tahtalar� ile korkuluklar� 
yerinde 

�skele s�palar� ve merdivenler sa�lam 

MAK�NE VE DONANIM 
�n�aat testereleri, gazl� kaynak tak�mlar�, 
yer kumlama makinesi, haz�r dö�eme 
plaklar�, beton kovalar�, personel asansörle-
ri, hareketli vinçler, kald�rma aksesuarlar�, 
beton pompas� kamyonlar, vb. 

 

Her bir donan�m için bir gözlem 

 

Ayak ve destek 

Konum 

Yap� ve aksesuarlar�n durumu 

Yasal tefti�leri tamamlanm�� 

DÜ�MEYE KAR�I KORUMA 
Katlarda korkuluksuz kenarlar 

Merdivenlerde korkuluksuz kenarlar 

Bo�luklar 

Kaz�lar 

 

Her kenar için bir gözlem 

Her bo�luk için bir gözlem 

Her kattaki merdivenler için bir gözlem 

 

Sa�lam korkuluklar, 2 korkuluk 

Gerekliyse etek tahtas� 

�nsan aya��ndan büyük bo�luklar korun-
mu� 

Bo�luklar üzerindeki kapaklar i�aretli ve 
kald�r�lmalar� önlenmi� 

Korkuluksuz alanlar kordon alt�na al�nm�� 

Kaz� alan�nda çökme engellenmi� 

ELEKTR�K VE AYDINLATMA 
�antiyedeki yapay ayd�nlatma  

Ortam�n genel yapay ayd�nlatmas�, geçi� 
yollar�n�n özel olarak ayd�nlat�lmas� 

Geçici da��t�m panolar� (�16A) ve elektrik 
kablolar� 

 

Her �antiyenin yapay ayd�nlatmas� için, 

Ortam�n genel ayd�nlatmas� için, 

Ortamdaki elektrik hatlar� için birer gözlem 

 

Yapay ayd�nlatma güvenlik ve kalite aç�-
s�ndan yeterli (gün ����� yeterliyse gözlem 
yap�lmaz) 

Da��t�m panolar� ve kablolar� uygun �ekil-
de yerle�tirilmi� ve korunmu� (gerekirse 
as�lm��/sabitlenmi�) 

DÜZEN VE TEM�ZL�K 
At�k konteyn�rlar� 

�antiye düzeni 

Ortam�n genel düzeni, bilhassa geçi� 
yollar�n�n düzeni 

Sabit iskele platformlar�n�n düzeni (ortam ile 
ayn� de�ilse) 

 

Her at�k kutusu için, 

Her �antiye için, 

Genel düzen için, 

�skele platformlar� için (genel durum ile 
ayn� de�ilse) birer gözlem 

 

At�k kutusunda yer olmas� 

Gerekli hallerde at�klar�n ayr�lmas� 

Güvenlik ve kalite aç�s�ndan �antiye düze-
ni 

Önceki �antiyeden kalan at�klar�n kabaca 
temizlenmesi 

Hareketlilik ve mal transferi aç�s�ndan 
ortam ve iskele platformu düzeni 
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BÖLÜM 3. 

SA�LIK TEHL�KELER�   
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�N�AAT SEKTÖRÜNDE SA�LIK R�SK VE TEHL�KELER� 
�n�aat i�leri ev, i�yeri, fabrika, hastane, yol, köprü, tünel, stadyum, r�ht�m, havaalan� gibi her çe�it in�aat�n yap�m�, bak�m�, onar�m�,  
yenilenmesi, de�i�tirilmesi, y�k�lmas� i�lerinin tamam�d�r. �n�aat çal��anlar� genellikle sürekli ayn� i�yerinde çal��maktan ziyade s�k s�k i� 
de�i�tirmek, çal��t�klar� her i�te ancak birkaç haftayla birkaç ay aras�nda bulunmak zorunda kalan çal��anlard�r.  Bu durum çal��an ve i� 
aç�s�ndan çe�itli olumsuzluklar� içerir. Çal��anlar�n e�itim ve güvenlik alg� düzeyleri ve i�yerlerinin güvenlik anlay��lar� de�i�ken olabilir.  
Ço�u zaman in�aat çal��anlar� y�l�n tamam�n� çal��arak geçiremezler.  Bunu telafi etmek için s�kl�kla fazla mesai, a��r� çal��ma gibi zor 
ko�ullarla yüz yüze kal�rlar.  Deneyimsiz olduklar� i�leri yapmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle; asl�nda bir tak�m çal��mas� olmas� 
gereken in�aat i�leri, sa�l�k ve güvenlik aç�s�ndan pek çok riskleri bar�nd�r�r hale gelir. �n�aatlar, farkl� meslek gruplar�n�n bir arada bu-
lundu�u i� alanlar�d�r (bkz. Tablo 3). 
 

Tablo 3. Baz� in�aat meslekleri-çal��anlar� 

Kazan ustalar� 

Duvar ustalar� 

Marangozlar 

Elektrikçiler  

Asansör kurucular  

Camc�lar 

At�k temizleyenler(örn. asbest, kur�un, toksik döküntüler) 

Mozaikçiler, betoncular 

S�vac�lar 

Yal�t�m çal��anlar� 

Demir ve çelik çal��anlar� (donat� ve yap�sal)  

Ameleler 

Bak�m çal��anlar�  

Ö�ütücüler  

�n�aat makinalar� operatörleri 

Boyac�lar, duvar kâ��d� kaplay�c�lar 

Tesisatç�lar  

Çat� ustalar� 

Sac metal çal��anlar�  

Tünel çal��anlar� 
 
�n�aat i�lerinin sa�l�k riskleri i�yerinden i�yerine, i�ten i�e, günden güne, hatta saatten saate de�i�ebilir.   Genellikle aral�kl�, tekrarlanan 
maruziyetler söz konusudur.  ��çi sadece kendi yapt��� i�ten de�il, ço�u zaman i� ortam�ndaki di�er i�lerden kaynaklanan zararlardan da 
etkilenir.   Her bir etkenin zarar�, yo�unlu�una ve yap�lan i�in süresine ba�l�d�r.  Baz� in�aat tehlikeleri a�a��daki tabloda gösterilmektedir. 
Burada sadece i�in birincil zararlar�na yer verilmi�tir (bkz. Tablo 4). Ayr�ca, her in�aat çal��an� stres ve s�ca�a maruz kalma, kas-iskelet 
sistemi hastal�klar� gibi ortak sa�l�k sorunlar�yla da kar��la��r. 

 

Kimyasal zararlar 
Genellikle havada, gaz, toz, buhar, duman halinde bulunur ve solunumla al�n�rlar. Baz�lar� ciltten de emilirler. S�v�, yar� s�v� (tutkallar, 
yap��t�r�c�lar, katran) veya toz(çimento) formda bulunabilirler.  Su ve g�dalarla a��zdan al�nabilir, sigarayla birlikte solunabilirler. Olu�tur-
duklar� hastal�k örnekleri ise; 

� Silikoz; kum püskürtme, tünel yap�m�, kaya delme i�lemleri, 

� Asbestosis; izolasyon, tesisat, y�k�m i�leri, 

� Bron�it; kaynakç�l�k, 

� Cilt alerjileri; çimentoyla yap�lan i�ler, 

� Sinir sistemi hastal�klar�; organik çözücüler ve kur�un maruziyeti. 

Asbest maruziyeti olan izolasyon çal��anlar�nda, kaynakç�larda ve a�aç i�leriyle u�ra�anlarda akci�er kanseri ölümleri fazlad�r. Köprü 
tamircilerinde, boyac�larda kur�un zehirlenmesi görülür. Baz� haval� çekiç operatörlerinde ve titre�im olu�turan alet ve makineleri kulla-
nanlarda ”beyaz parmak” sendromu görülür. �� stresi, i�sizlik korkusu, sosyal izolasyon, kal�c� olmayan çal��ma ko�ullar� gibi i�le ilgili 
sorunlar in�aat çal��anlar�nda alkolizmi kolayla�t�r�c� olabilir.  
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Tablo 4. Baz� in�aat mesleklerinin birincil riskleri 

Meslek  Risk 
Tu�la, ta� vd. duvar ustas� Çimento dermatiti, ayakta çal��ma, a��r yük  
Seramik ustalar�  Yap��t�r�c� buharlar�, dermatitler, ayakta çal��ma 
Marangozlar Ah�ap tozu, a��r yük, tekrarlayan hareketler 
S�vac�lar  S�va tozlar�, iskelede çal��ma, a��r yük, ayakta çal��ma  
Elektrikçiler Lehim duman�ndaki a��r metaller, ayakta çal��ma, a��r yük, asbest  
Elektrik santrali yap�m ve tamircileri Lehim duman�ndaki a��r metaller, a��r yük, asbest 
Boyac�lar Solvent buharlar�, toksik metaller  
Duvar ka��d� ustalar� Tutkal buharlar�, ayakta çal��ma  
Tesisatç�lar Kur�un duman ve partikülleri, kaynak dumanlar�, asbest 
Buhar kazan� ustalar�  Kaynak dumanlar�, asbest  
Hal� kaplamac�lar  Diz travmas�, ayakta çal��ma, tutkal ve buharlar�  
Karo ustalar�  Yap��t�r�c�lar,  toz, diz travmas� 
Mozaik z�mparac�lar  Ayakta çal��ma, silika tozu  
Camc�lar Ayakta çal��ma, yaralanma 
�zolasyon çal��anlar�  Asbest, sentetik lifler, ayakta çal��ma 
Demiryolu in�aatç�lar�  Silika, s�cak, so�uk 
Çat� ustalar� Katran, s�cak, yüksekte çal��ma  
Kaynakç�lar Kaynak emisyonlar� 
Lehimciler Metal dumanlar�, kur�un, kadmiyum  
Kaz�c�lar, deliciler  Silika, gürültü, vibrasyon  
Haval� çekiç kullananlar  Silika, gürültü, vibrasyon 
Kaz�k makinas� operatörleri  Silika, vibrasyon 
Vinç operatörleri  Gürültü, lubrikan ya�lar 
Vinç kulesi operatörleri  Stres, izolasyon  
Ekskavatör, kepçe operatörleri  Silika, histoplazmozis, vibrasyon, s�cak, gürültü 
Grayder, dozer , kaz�c� operatörleri  Silika, vibrasyon, s�cak, gürültü  
Asfalt çal��anlar�  Asfalt emisyonlar�, s�cak, dizel egzozu 
Kamyon ve traktör �oförleri  Vibrasyon, dizel egzozu 
Y�k�m çal��anlar� Asbest, kur�un, toz, gürültü 
 

Fiziksel zararlar 
Her in�aatta görülürler. Gürültü, s�cak ve so�uk, radyasyon, vibrasyon, barometrik bas�nç bunlardand�r. �n�aat sektöründe makinele�me 
artt�kça gürültü sorununun boyutlar� da artmaktad�r. Tüm vücut titre�imi, haval� çekiç ve di�er büyük makineleri kullananlar için önemli bir 
sorundur. Çat� ustalar�nda güne� ve s�cak katrana ba�l� s�cak stresi riski yüksektir. UV radyasyonun ana kayna�� güne� ve elektrik 
kayna��d�r. �yonizen radyasyon ihtimali dü�üktür. Ancak, temel kazma, tünel yap�m� gibi i�lerde radon gaz� maruziyeti söz konusu olabi-
lir. Zorlanma ve burkulmalar, en s�k görülen hasarlard�r. Travmatik yaralanma, tekrarlanan hareketler, ayakta ve a��r� çal��ma gibi ne-
denlerle tendinit, karpal tünel sendromu, bel a�r�s� gibi kronik fiziksel sorunlar s�k ya�an�r. �� kazalar� yönünden in�aat sektörü, en yük-
sek riskli meslek gruplar�ndan biridir.  
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Biyolojik zararlar 
Enfeksiyöz mikroorganizmalar, biyolojik kaynakl� toksik etkenler ve hayvan sald�r�lar�d�r. Örne�in kaz� çal��anlar�nda histoplazmozis 
görülebilir. Kapal� ortamda yap�lan çal��malarda, grip, tüberküloz bula�mas� olabilir. S�tma, sar�humma, Lyme hastal���, sektörün bilinen 
di�er enfeksiyöz sorunlar�d�r. Sarma��k, me�e, sumak, �s�rgan gibi bitkilerden kaynaklanan toksinler, ciltte tahri�e neden olabilir. Baz� 
a�aç tozlar� kanserojen, baz�lar� alerjendir. Ar�, e�ek ar�s�, y�lan, kar�nca gibi baz� hayvan sokmalar� görülebilir.  

Tablo 5’de in�aat sektöründe görülen baz� sa�l�k zararl�lar� listelenmi�tir.  

 

Tablo 5. �n�aat sektöründe görülen baz� sa�l�k zararl�lar� 

Kimyasal Kas-iskelet Güvenlik 
Asit 
Yap��t�r�c�lar, tutkallar 
Alkali  
Asbest  
Asfalt 
Berilyum  
Karbon monoksit  
Çimento 
Temizlik ürünleri  
Katran  
Toz 
Epoksi reçinesi 
Gaz  
�zosyanatlar 
Kur�un 
Yapay mineral lifler  
Metaller  
Boyalar, cilalar  
Silika  
Solventler  
Tinerler 
Kaynak duman� ve gazlar� 
Ah�ap tozlar�  

A��r� zorlanma: s�rt hasarlar�, burkul-
ma ve zorlanmalar, omuz, dirsek, 
bilek problemleri 
Uygunsuz malzeme 
Ayakta çal��ma  
Tekrarlanan hareketler  

Bina y�k�m� 
Kapal� alanlar 
Vinç kullanma 
Uyu�turucu ve alkol  
Elektrik  
Patlay�c�lar  
Dü�meler  
Yang�n ve patlama  
Motorlu ta��tlar  
A��r ekipman 
�skeleler 
Yang�n ve patlamalar 
Bas�nçl� gazlar 
Hava ko�ullar� 

Fiziksel 
So�uk 
Ergonomi  
S�cak 
Gürültü 
Oksijen eksikli�i  
Radyasyon  
Stres  
Güne� 
Vibrasyon 

Biyolojik 

Sürüngenler, kümes hayvanlar�  
Histoplazmozis 
Bakteriler, mantarlar, parazitler, virüs-
ler  
Böcekler & örümcekler; lyme hastal��� 
Küfler, mantarlar 
Protozoalar  
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�N�AAT SEKTÖRÜNDE EN SIK KAR�ILA�ILAN MESLEK HASTALIKLARI1 
�n�aat sektöründe en s�k kar��la��lan meslek hastal�klar� a�a��daki Tablo 6’da s�ralanm��t�r. Amac�m�z, i�verene, çal��anlara ve �SG 
çal��an temsilcilerine en s�k görülen meslek hastal�klar�n� tan�tarak, bu hastal�klar�n erken safhalar�nda tespit edilmesine yard�mc� olmak-
t�r (Daha detayl� bilgi için bkz. �SG�P kapsam�nda haz�rlanan “Meslek Hastal�klar� ve ��le �lgili Hastal�klar Tan� Rehberi” ve “Çal��ma 
Ya�am�nda Sa�l�k Gözetimi Rehberi”)  .   
 

Tablo 6. �n�aat sektöründe en s�k kar��la��lan meslek hastal�klar� 

1 Gürültüye ba�l� i�itme kayb� 

2 Titre�ime ba�l� geli�en beyaz parmak hastal��� 

3 Karpal tünel sendromu 

4 Bel rahats�zl�klar�, tüm vücut titre�imine ba�l� geli�en rahats�zl�klar dahil 

5 Tozdan kaynaklanan meslek hastal�klar� 

6 Asbestten kaynaklanan hastal�klar 

7 Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastal�klar� 

8 Mesleki cilt hastal�klar� 

9 Mesleki ast�m 

10 Mesleki kanser 

11 Tetanoz 

 

1. GÜRÜLTÜYE BA�LI ���TME KAYBI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Gürültü, rahats�z edici ve i�itme için zararl� olan sestir. �ç kulakta olu�an birikimsel hasar, gürültü maruziyetinin sonucudur. Etkilenme 
y�llar içinde yava� geli�ir; duyarl�l��a göre de�i�mekle birlikte, 10 y�ldan az zaman almaz.  ��itme kayb�n� etkileyen faktörler gürültünün 
yo�unlu�u(dB), �ekli (sürekli, aral�kl�, geçici), frekans�, içeri�i, maruziyet süresi ve ki�isel duyarl�l�kt�r. Akustik travma ise ani, tek, yüksek 
düzeyde gürültü sonucu olu�an i�itme kayb�d�r. Çarp��ma veya patlama gibi ani gürültülerden kaynaklan�r. 

Duyarl� ki�iler d���nda, günde 8 saat sürekli 80 dB alt�nda gürültüye maruz kalmak genellikle i�itme kayb�na neden olmaz.  100 dB gürül-
tüye sürekli maruziyet; ortalama olarak 5 y�lda 5 dB, 20 y�lda 14 dB, 40 y�lda 19 dB i�itme kayb�na neden olur.  

Sanayinin genelindeki i�letmelerin aksine in�aat sektöründeki faaliyetler her zaman sabit ve tek bir yerde yürütülmez. Bu nedenle, gürül-
tü seviyeleri de�i�ir. �n�aatlarda i�ler ço�u zaman aç�k havada, hava ko�ullar�n�n, rüzgar tünellerinin, topografyan�n, atmosferin ve çev-
renin etkileri alt�nda yap�l�r. �n�aatlarda gürültü kaynaklar�, örne�in a��r kaz� makineleri, bir yerden ba�ka bir yere hareket edebilir; mesai 
saatleri içinde yo�unlu�u önemli oranda de�i�ebilir. 

Tipik bir �antiyede kar��la��lan gürültü seviyelerinin kaynaklar� iyi bilinmektedir. �antiyedeki bir beton mikseri gürültünün kayna�� olabilir. 
Gürültü seviyeleri, dizel motoruyla çal��an mikserlere susturucular tak�larak ve mikserin düzenli bak�m�n�n yap�lmas�n� sa�layarak a�a�� 
çekilebilir. Y�k�m i�lerinde ve �antiyede haval� matkaplar�n, kompresörlerin ve i� makinelerinin çal��t��� zamanlarda ciddi gürültü tehlike-
sine rastlanabilir. 

 
  

                                          
1 Bu bilgi, i�verenlerin i�yerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelere maruziyetin olas� sonuçlar�n� daha iyi anlayabilmeleri için verilmi�tir. 
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S�radan bir �antiyede rastlanabilecek gürültü seviyeleri a�a��da verilmi�tir: 

 

Operatördeki ekipman�n ses seviyesi Ortalama Oran 

Kaz�: 

Lastik tekerlekli yükleyiciler 88 85-91 

Kaz�c� yükleyici 86.5 79-89 

Dozer 96 89-103 

Yol silindiri 90 79-93 

Skreyper 96 84-102 

Greyder  <85 

Kamyon 96 89-103 

Asfalt serici 101 100-102 

Malzeme Ta��ma: 

Beton mikseri  <85 

Beton pompas�  < 85 

Vinç 100 97-102 

Ayakl� vinç  <85 

Güç Üniteleri: 

Jeneratörler  <85 

Kompresörler  <85 

Darbe: 

�ahmerdan (dizel ve haval�) 98 82-105 

�ahmerdan (yer çekimi, fore) 82.5 62-91 

PnömatikK�r�c� 106 94-111 

Hidrolik K�r�c� 95.5 90-100 

Pnömatikyonga makinesi 109  

Di�er Ekipman: 

Beton vibratörü 94.5 87-98 

Kompres Hava Üfleyici 104  

Elektrikli testere 88.5 78-95 

Elektrikli matkap 102  

Paletli kaya delici makine 113  

 

��yerinde ototoksik maddelere veya titre�ime maruziyet gürültüye ba�l� geli�en i�itme sorunlar� üzerinde olumsuz etki yapabilir. 

 
Sa�l�k etkileri 
Geçici veya kal�c� olabilir. Geçici olan� i�itsel yorgunluk olarak da tan�mlan�r. Ba�lang�çta geçici i�itme e�i�i kaymas� vard�r. Gürültü 
ortadan kalkarsa 24 saat içerisinde düzelir. Ancak maruziyet tekrarlad�kça düzelme azal�r ve kal�c� kay�p ba�lar.  

Akut akustik travmadaki i�itme kayb� simetrik ya da asimetrik olabilir. K�smen geri dönebilir. Kulak zar�nda y�rt�lma, kanama olabilir.  
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Kronik mesleki i�itme kayb� ise sinsi ve yava� geli�ir, gürültüden uzakla�makla ilerlemesi durur. Ço�u zaman kulak ç�nlamas� da e�lik 
eder. Erken dönemde ba� dönmesi, kulak ç�nlamas�, i�itme azalmas� olur. Tam i�itme kayb�na kadar ilerleyebilir. Kulak ç�nlamas� olgula-
r�n yar�s�nda bulunur ve her a�amada duyulabilir.  Sinirlilik, yorgunluk, uyku bozuklu�u gibi bulgular e�lik edebilir.  Sesleri ay�rt etme 
yetene�i azal�r. Genellikle her iki kulakta, simetrik, geri dönü�ümsüzdür.  Bazen iki kulak aras�nda belirgin fark olur. At�c�l�k bunun örne-
�idir. At�c�larda, sa� omuz kullan�l�yorsa, kafan�n sa� kula�� gölgeleyip korumas� nedeniyle sol kulakta daha fazla i�itme kayb� olur. 
Tedavide en etkili yöntem gürültüden uzakla�t�rmakt�r. Sigara, kalp hastal�klar�, yüksek tansiyon, kan ya�lar�n�n yüksekli�i, diyabet, 
ototoksik ilaçlar kolayla�t�r�c� faktörlerdir.  

 
Önleme 
�antiyede gürültüyü kontrol alt�na alma olanaklar� s�n�rl�d�r. �n�aat �irketleri ekipman tedarikçilerinden ekipman kiralar ve �irketlerin 
kiralam�� olduklar� bu ekipmanlar� “iyile�tirme“ özgürlükleri yoktur. �antiyede kullan�lan di�er ekipmanlar alt yüklenicilere ait olabilir. Bu 
tür ekipmanlar da, gürültü emisyonlar�n� azaltacak �ekilde tasarlanmam�� olabilirler. �antiye ortam�na dayan�kl�, kullan�m� pratik, gürültü-
yü kesen donan�m eklenmi� kitler tasarlamak zordur. Gürültüyü kontrol alt�na alma teknikleri büyük ölçüde �antiye yönetiminden (örn. 
gürültülü i�lemlerden kaç�nma, gürültülü i�leri etrafta az say�da çal��an bulunan zamanlarda yapt�rmak) ve geçici ses barajlar� veya 
perdeleri arac�l���yla gürültülü i�lerin izolasyonundan (örn. kontrplak veya plastik kaplama) geçer. �irketler gürültü emisyonu dü�ük 
ekipmanlar� tercih etmeli, yanmal� motor egzozu susturucular� için “sanayi tipi” de�il “ev tipi” susturucularda �srar etmeli, haval� el aletle-
rinden ziyade elektrikli el aletlerini kullanmal�, haval� de�il hidrolik kaya matkaplar�n� seçmeli, dizel �ahmerdanlar yerine “susturuculu” 
�ahmerdanlar� kullanmal�d�r. Makine ve aletlerin düzenli bak�m� yap�lmal�d�r.  

Gürültü kontrolünün bu önlemlerle sa�lanamad��� hallerde, gürültüye maruz kalan çal��anlar�n i�lerini güvenli (gürültüsüz) bir �ekilde, 
kendi sa�l�k ve güvenliklerini oldu�u kadar i� arkada�lar�n�n da sa�l�k ve güvenliklerini riske atmadan yapabilmeleri için i�veren, uygun 
KKD’yi temin etmek ve bu KKD’ lerin uygun kullan�m talimatlar�n� vermek zorundad�r. Ayr�ca düzenli sa�l�k gözetimi yap�lmal�; i�e giri� 
muayenelerinde yüksek riskli bireyler belirlenmeli, tarama odyometreleri yap�lmal�, periyodik muayenelerde erken i�itme kayb� saptanan-
lar i�ten uzakla�t�r�lmal�d�r. 

 

2. T�TRE��ME BA�LI BEYAZ PARMAK HASTALI�I 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Titre�im maruziyeti; belirli bir zaman süresindeki (genellikle 8 saat) m/sn2 olarak ölçülen maruziyetin ortalamas� olarak ifade edilir.   
Titre�im ço�u zaman gürültü maruziyetiyle birliktedir. Titre�im maruziyeti, vücudun titre�im kayna��na temas durumuna göre iki alt grup-
ta de�erlendirilir;  

� Tüm vücut titre�imi (TVT): Her çe�it ula��m, sanayi ve in�aat ta��tlar� gibi titre�en bir yüzeyin üzerinde olmak ya da titre�en bir 
sanayi makinesinin yak�n�nda çal��mak gibi ko�ullarda hissedilir. 

� El-kol titre�imi (EKT): Titre�im sa�layan aletlerin elle tutulmas� ve kullan�lmas�yla hissedilen titre�imdir.  
 
�n�aat sektöründe beyaz parmak hastal��� genellikle döner el aletlerinin, ta�lama makinelerinin, darbeli el aletlerinin kalafatlama, çekiç-
leme i�leri ile ba�lant�l� kullan�lmas�na, el ve güç aletlerinin kullan�lmas�na, y�kma/k�rma i�leri yap�lmas�na ba�l� olarak geli�ir.  Öte yan-
dan, bu hastal�k ayn� zamanda döner aletlerle ta�lama yap�lan veya cilalanan malzemelerin tutulmas�na ba�l� olarak da geli�ebilir. 

Bu tür makine ve aletler aras�nda a�a��dakiler say�labilir: 

� Beton k�r�c�lar, poker vibratörler ve kompaktörler;  

� Z�mpara, ta�lama makineleri ve kesici diskler; 

� Darbeli matkaplar;  

� Yontma çekiçleri;  

� Elektrikli testereler;  

� Freze makinesi veya z�mba tabancas�.  
Düzenli olarak, 

- Darbeli aletlerle günde yakla��k 15 dakikay� a�k�n süre boyunca, 

- Baz� döner ve di�er hareketli aletlerle günde yakla��k bir saatten fazla 

çal��anlar ciddi risk alt�ndad�r. Ayr�ca, bu çal��anlar�n titre�im maruziyeti ile ilgili yönetmeliklerde belirlenen maruziyet s�n�r de�erinin de 
üzerinde olmalar� ihtimali vard�r.  
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Hastal�klar�n �iddeti, titre�im maruziyetinin nitelikleri, çal��ma �ekli, ki�isel geçmi� ve al��kanl�klar gibi ba�ka birkaç faktöre de ba�l�d�r. 
Titre�imin eller üzerindeki etkisini belirleyen faktörler Tablo 7’de verilmi�tir. 

 

Tablo 7. Titre�imin eller üzerindeki etkisini belirleyen faktörler 

Fiziksel Faktörler Biyodinamik Faktörler Bireysel Faktörler 
Titre�imin h�zlanmas� Tutu� kuvveti; Çal��an, titre�im yayan 

ekipman� ne kadar s�k� kavr�yor 
Operatörün aleti kontrolü 

Titre�im s�kl��� Yüzey alan�, yeri ve elin titre�im kayna�� 
ile temas etti�i k�s�mlar� 

Makine i� oran�  

�� günü içindeki maruziyet süresi El aletleri ile temas edilen malzemenin 
sertli�i, örne�in metal ta�lama ve yontma 
i�leri 

Beceri ve verimlilik 

Titre�im maruziyetinin söz konusu oldu�u 
çal��ma süresi 

El ve kolun vücuda göre konumu Titre�ime bireysel yatk�nl�k 

Kullan�lan aletin bak�m durumu Aletin tutma yerinin dokusu–yumu�ak ve 
esnek ya da sert malzeme 

Sigara ve uyu�turucu kullan�-
m�.  
Di�er fiziksel ve kimyasal 
etkenlere maruziyet.  

Eldiven, çizme, çal��ma-dinlenme süreleri 
de dahil koruyucu uygulama ve ekipman-
lar. 

Parmak ve el yaralanmas� öyküsü, özel-
likle donma 

Parmaklarda veya ellerde 
geçmi� hastal�k veya yara-
lanma 

 
Sa�l�k etkileri 
Beyaz parmak hastal���, yayg�n olarak “El-Kol Titre�imi Sendromu (EKTS)” diye bilinen bir rahats�zl���n bir bölümünü olu�turur. Damar-
larda, sinirlerde, kas ve eklemlerde olu�an, i� göremezli�e yol açan a�r�l� bir rahats�zl�kt�r. Hastal���n nöbetlerini tetikleyen faktörler 
genellikle so�uk havalar veya so�uk nesnelerle temast�r. Ataklar dakikalar, saatler sürer. Hastal���n ilk safhas�nda genel olarak parmak-
larda hissizlik ve kar�ncalanma görülür. Bu durum ço�u zaman makine kullan�ld�ktan sonra dahi devam eder. Parmak uçlar�ndan biri 
geçici olarak beyazla��r ve a�r�maya ba�layabilir. Hastal�k ilerledikçe parmak uçlar� daha s�k beyazlayacakt�r. Sonunda, di�er parmaklar 
da beyazlamaya ba�lar; ancak, ba� parma��n etkilenme ihtimali azd�r. Birkaç parmak beyazlad���nda, bu hastal�k muhtemelen geri 
döndürülemez bir a�amaya gelmi�tir. Hastalar, say�lar� gittikçe artan ve günün herhangi bir saatinde ortaya ç�kan a�r� nöbetleri geçirir. 
Hastalar parmaklar�nda dokunma duyusunu kal�c� olarak yitirebilir; bu hastalar için bozuk para tutmak, dü�me iliklemek, i�ne iplik kul-
lanmak ve çivi, vida benzeri küçük nesneleri tutmak gibi gündelik i�leri yapmak imkans�z hale gelebilir. El ve parmaklarda a�r�, uyu�ma, 
kar�ncalanma, so�u�a tahammülsüzlük, hassasiyet; parmaklarda, elde ve önkolda �i�lik; elde kas güçsüzlü�ü; el, bilek, dirsek, omuzda 
eklem a�r�lar�, hareket k�s�tl�l�klar�; el ve parmaklarda cilt de�i�iklikleri ve morarma görülebilir. ��çide titre�im semptomlar� görüldü�ü 
zaman maruziyet sonland�r�lmal�d�r. �lerlemi� bulgular tam olarak düzelmez, maluliyet b�rakabilir. Alkol, sigara ve baz� ilaçlar, titre�imin 
etkilerini art�r�r.  

Titre�ime ba�l� olarak kollar, omuz ve boyun kas-iskelet sistemi hastal�klar�n�n s�kl��� da artar. Ancak birlikte bulunan di�er fiziksel faktör-
lerin, yani kuvvet, tekrarlanan hareketler, postürün katk�s�n� ay�rmak mümkün de�ildir.  Gürültüyle birlikteli�i nedeniyle i�itme kayb� s�k 
görülür. Ayr�ca; inatç� yorgunluk, ba� a�r�s�, huzursuzluk, uyku bozukluklar� gibi bulgular e�lik edebilir. 

 
Önleme  
Titre�imli alet ve makine kullan�c�lar�na güvenli ve do�ru kullan�m konusunda bilgilendirme ve e�itim yap�lmal�, istirahat aral�klar�yla 
bölünmü� çal��ma düzeni uygulanmal�d�r. Daha az titre�imli aletlerin seçimi yap�lmal�, ergonomik düzenlemelere özen gösterilmelidir. 
Araç gereç aparatlar�n�n do�ru seçilmesi de titre�im maruziyeti üzerinde etkili olabilir. E� merkezlili�e ve z�mpara ta��n�n olas� denge 
bozuklu�una dikkat edilmesi gerekmektedir. Körelmi� testere b�ça�� zaman� geldi�inde de�i�tirilmeli ya da bilenmelidir. Matkap uçlar�n-
da malzeme seçimi ve geometrisi de titre�imin azalt�lmas�nda etkili olabilir.  

Çal��an�n maruziyet süresi mümkün oldu�u kadar k�sa tutulmal�d�r. ISO taraf�ndan, titre�imli el aletleri üreticilerine EKTS etkilenme s�n�r� 
olan 2.5 m/s2’yi a�mayacak titre�im üretecek el aletlerinin üretimi sal�k verilmektedir. Ortam gürültü ve titre�im ölçümleri, alet ve makine-
lerin gürültü üretimleri düzenli olarak ölçülmeli, erken semptomlar izlenmelidir. Eldiven kullan�m� el ve parmaklar� s�cak tutar ve travma-
dan korur. Ayr�ca titre�imi emen koruyucu eldivenler kullan�labilir. Baz� el aletlerinin yüksek frekansl� titre�ime kar�� koruyucu olan eldi-
venler vard�r. El-kol vibrasyonunu azaltmak için bir olas�l�k titre�imi azaltan tamponlu tutacaklar�n kullan�lmas�d�r. Bu tür araç-gereç 
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saplar� titre�im kayna��ndan, yani makineden mümkün oldu�unca ayr�l�r. Makinenin üreticisine ba�l� olarak, dekuplaj mekanizmas� yayl�, 
süngülü veya titre�imi dengeleyen sistemler halinde olabilir. Avuç ta�lama makineleri gibi baz� makineler otomatik dengeleyicilerle dona-
t�lm��t�r, bu donan�mlar dengesiz kütlelerin yaratt��� s�k�nt�y� giderir. Bu durum dönel �aftta yer alan bir konteyner içinde düzenlenen 
gev�ek çelik toplarla elde edilir. Bir dengesizlik meydana geldi�inde, toplar otomatik olarak kar�� denge kurmak üzere belirli bir yerde 
toplan�r, bir nebze dengesizli�i giderir. Makineyi kullan�rken el üzerinde etkili olan kavrama ve besleme kuvveti azalt�l�rsa, titre�ime olan 
maruziyet de azalt�l�r. Bu nedenle çal��anla titre�im yayan makine aras�ndaki temas� azalt�lmak ya da ortadan kald�rmak amac�yla i� 
prosesini de�i�tirmenin yollar� üzerinde dü�ünülmelidir. Örne�in, tavana ya da duvarlara delik açarken destek ya da dayanaklar�n kulla-
n�lmas�yla maruziyet azalt�labilir. �n�aat mühendislerinin kullan�m� için mevcut uzaktan kumandal� kanal kompaktörleri vard�r. Bu 
kompaktörleri kullanan ki�iler titre�ime neredeyse hiç maruz kalmazlar. 

Titre�ime maruz kalanlarda i�e giri� muayenesi ve düzenli aral�klarla kontrol muayeneleri yap�lmal�d�r. Amaç çal��an� bilgilendirme, 
sa�l�k durumunu de�erlendirme ve titre�imle ili�kili hastal�klar�n erken tan�s�d�r. ��e giri� muayenesinde titre�im maruziyetinin art�rabile-
ce�i yap�sal beyaz parmak e�ilimi, baz� sekonder Raynaud fenomenleri, geçmi�te üst ekstremitelerin titre�im maruziyeti, nörolojik hasta-
l�klar  gibi durumlara özellikle dikkat edilmelidir. Kontrol muayenelerinde semptomlar�n �iddeti ve i� ko�ullar� de�erlendirildikten sonra, 
çal��an�n maruziyetten kaç�nmas� veya azalt�lmas�na karar verilmelidir. Ba�lang�çta 5 y�lda bir, semptomlu olgularda 2-3 y�lda bir kemik 
grafi�i al�nmal�d�r.  

Tüm vücut vibrasyonundan korunmak için; 

� Sürücü kabininin veya operatör koltu�unun süspansiyonlu olmas�,  
� Araçlar�n ayak pedallar� ile direksiyonlar�nda titre�im engelleyicilerin kullan�lmas�,  
� Maruziyet süresinin k�salt�lmas�,  
� Araç operatörlerinin rotasyonu,  
� Üzerine binilerek kullan�lan araçlardaki oturaklar�n uygun olmas� gibi koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir.  

Her zaman düzenli ve daha fazla fiziksel egzersiz tavsiye edilmelidir. 

 

3. KARPAL TÜNEL SENDROMU(KTS) 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Birikimsel travma hastal�klar� (BTH); sürekli tekrarlanarak çal��an�n biyomekanik kapasitesini a�an ve travma olu�turan hareketler sonu-
cunda eklem, kas, tendon ve di�er yumu�ak dokularda bozulma, fonksiyon kayb� ve a�r� ile seyreden sendromlar�n genel ad�d�r. Postür, 
tekrarlama, güç, titre�im, so�uk maruziyeti ve bunlar�n bile�imi risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Etkilenme en çok el, kol, omuz ve 
boyun bölgesindedir. Hasar temel olarak yumu�ak dokuda, tendon ve k�l�flar�ndad�r. Ancak kemik hasar� da olu�turabilir, hatta omurga-
ya kadar yay�labilir.  
Karpal tünel sendromu, el bile�indeki karpal tünelde medyan sinirin s�k��mas�n�n sonucu olarak dü�ünülebilir. �n�aat sektöründe bu 
hastal��a yol açan risk faktörleri uzun süreli, a��r� miktarda tekrarlanan el hareketleri, bile�in uzun süre zorlay�c� pozisyonda kalmas�, 
karpal tünele do�rudan bas�nç uygulanmas�, s�k� kavrama, avuç içinde mekanik stres ve el kol titre�imi ve/veya so�uk maruziyetidir. 
Bile�in tekrarlanan bükülme, gerilme, dönme, sa�a veya sola e�ilme, hareketleri,  avuç içiyle bast�rma, s�kma  hareketleri hastal��a 
neden olur. Bu hareketler ta�lama, z�mparalama,  cilalama, montaj, paketleme, temizlik i�leri, çekiç kullanma s�ras�nda s�kça yap�l�r.  

 
Sa�l�k etkileri 
KTS’ de  dirsekten a�a��da ve elde a�r�, uyu�ukluk, yanma ve kas güçsüzlü�ü vard�r.  Bu tünel el bile�i kemiklerinin avuçiçi taraf�nda yer 
al�r. �çinden median sinir, parmak tendonlar� ve kan damarlar� geçer. Tendon k�l�f�n�n �i�mesi ve eklem hareketleri tünel aç�kl���n� daral-
tarak  siniri ve  kan ak�m�n� bask�lar.   Sinirin etkiledi�i alanda a�r�, uyu�ma, kar�ncalanma vard�r.  Bu alan avuç içinde 1, 2, 3 parmaklar 
ve 4. parma��n d�� yar�s�; el s�rt�nda ise ba�parma��n iç yar�s� ile 2, 3. ve 4. parmaklar�n üst 2/3’lük k�s�mlar�d�r.   Bu özgün da��l�m, 
tan�sald�r. KTS’na neden olan ba�l�ca aktiviteler �unlard�r; 

Etkilenen yere göre lokalizasyonu ve yay�l�m� de�i�mekle birlikte �u temel semptom ve bulgular görülebilir; 

� Ellerde veya önkolda bir �eyi tutma veya kald�rma güçlü�üne neden olan güçsüzlük; 
� Kar�ncalanma, i�nelenme; 
� Uyu�ma; 
� Sakarl�k; bir �eyi tutarken, kald�r�rken yo�unla�ma ihtiyac�; 
� S�radan i�lerde elleri kullanma güçlü�ü; 
� Ola�an i�lerde elleri kullanmaktan kaç�nma; 
� El, dirsek, omuz a�r�lar�yla uyanma; 
� Ellerde ü�üme veya hassasiyet; 
� Kronik a�r�. 
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Semptomlar günlük i� ve aktivitelere göre farkl�l�k gösterebilir. A�r� ba�lamadan önceki dönemde uyu�ukluk, �i�lik, a��r� s�cakl�k, kar�nca-
lanma gibi yak�nmalar olabilir. Hasardan korunmak için bu erken semptomlar� anlamland�rabilmek önemlidir.  �leri olgularda yorgunluk, 
motor fonksiyonlarda bozulma, hareket becerilerinde azalma, kuvvet kayb� görülebilir. 

Etken faktörlerinin, i� ve hareket kusurlar�n�n düzeltilmesi, aral�kl� dinlenerek çal��man�n önerilmesi, istirahat, so�uk/s�cak kompres 
uygulamalar� erken dönemde yararl�d�r.  
 
Önleme  
Yap�lan i� ve hareketlerin do�as�na uygun basit ergonomik önlemlerin al�nmas� korunmada en önemlisidir. �� aktiviteleri, ço�u zaman 
yar�m dakikadan az aral�kl� tekrarlamalardan olu�ur.  Çal��an, i� s�ras�nda kas gücünün % 30’dan fazlas�n� kullan�r. Vücudun uzun süre 
zorlay�c� pozisyonlarda kalmas� gerekebilir.  Kullan�lan alet ve makineler vücuda veya bir bölümüne titre�im iletebilir. Haval� alet kulla-
n�mlar�nda so�uk ve hava ak�m� etkilenmesi olur. Ço�u zaman da bu risk faktörleri birlikte görülür. Bunlar�n ço�u önlenebilir. Çal��ma 
ortam�n�n do�ru kurgulanmas�, uygun pozisyonda çal��ma, uygun el aletleri kullanma bunlar�n ba��nda gelir. Ergonomik önlem tablola-
r�ndan yararlan�labilir. E�itim ve fizyolojik düzeltme egzersizleri önemlidir.  

Kullan�lan alet ve makinelerin bak�m ve onar�mlar� düzenli yap�lmal�, vibrasyon üretimleri ölçülmelidir. ��te tekrarlanan hareketler, s�kl���, 
duru�, a��r kald�rma ko�ullar� izlenmelidir.  Dakikada 10 kez malzeme tutma veya dakikada 20 kez tekrarlanan el hareketi yo�un tekrar-
lanan hareket; 1 kg’dan a��r malzemenin elle tutulmas� a��r güç kullan�m� olarak nitelenebilir. Di�er önlemler �öyle özetlenebilir; 

� Tekrarlayan bask�lardan kaç�nmak, uygulanan kuvveti azaltmak ve kavray��� gev�etmek; 
� Ergonomik aç�dan do�ru ekipman kullanmak (i� tezgahlar�, araç ve gereçlerin saplar� ile i�ler çal��an�n çal���rken bile�ini do-

�al bir pozisyonda tutmas�n� sa�layacak bir biçimde yeniden tasarlanabilir); 
� El bilek ateli, bile�in “nötr” pozisyonda tutulmas�na yard�mc� olabilir; 
� Uygun �ekilde molalar vermek; 
� ��leri çal��anlar aras�nda dönü�ümlü olarak yapt�rmak; 
� Elleri s�cak tutmak – rutin olarak yap�lan basit egzersizlerle bilek eklemlerini �s�tmak veya parmaks�z eldivenler yard�m�yla elle-

ri s�cak ve esnek tutmak. 

��e giri� muayenelerinde kas, eklem, kemik hastal�klar�n�n varl��� ara�t�r�lmal�, uygun i�e uygun insan kural�na göre i�e yerle�tirme ya-
p�lmal�d�r. Aral�kl� kontrol muayeneleri, erken etkilerin saptan�p, i� ko�ullar�n�n ve yak�nmalar�n erken düzeltilmesine yönelik olmal�d�r. 
Hastal��a neden olan i� aktiviteleri ve ko�ullar� ile düzeltme önerileri hakk�nda i�yeri hekiminin görü�leri al�nmal�d�r.  

 

4. BEL A�RILARI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
��le ilgili bel a�r�lar� kavram�, bilinen bir nedeni olmaks�z�n en az 24 saat süren ve alt kaburgalarla kalça k�vr�mlar� aras�ndaki a�r�lar� 
kapsar. Alt� haftadan k�sa sürerse akut, 6-12 hafta aras�nda subakut, 12 haftan�n üzerinde kronik a�r� olarak adland�r�l�r. Fiziksel güce 
dayal� çal��anlarda s�k görülür. ��yerinden ve çal��ma ko�ullar�ndan kaynaklanan pek çok nedeni vard�r.  

Her türlü bel a�r�s�n�n tam nedeni çok net olmayabilir, fakat yap�lan i�te genellikle a�a��daki özellikler görülür: 

� Fiziksel güç gerektiren a��r i�, ta��ma i�leri, özellikle de a��r ve rahat ta��namayan malzemeler (25 kg a��rl���ndaki çimento 
torbalar� gibi), 

� Merdivenler gibi uygun olmayan yerlerde yük kald�rma ve ta��ma,  
� Kalafatlama gibi tekrarlayan i�ler, 
� Özellikle de sürücü koltu�u düzgün bir �ekilde ayarlanm�yor veya ayarlanam�yorken ya da yay sistemi düzgün de�ilken uzun 

mesafe araç kullanmak veya bozuk yolda araç kullanmak, 
� Ekskavatör gibi a��r makine kullan�m�,  
� Alçalmak, e�ilmek veya çömelmek (örne�in, montajda ayakta çal���rken i� yap�lan tezgah�n yüksekli�i uygun �ekilde ayar-

lanmam��sa vücut duru�u uygun olmaz), 
� A��r� güç gerektiren yükleri itmek, çekmek veya sürüklemek,  
� Normal beceri ve s�n�rlar a��larak ve fazlas�yla yorgunken çal��mak,  
� Germe, döndürme ve uzanma. 

�n�aatlarda tüm vücut vibrasyonuna yol açan, ayn� zamanda çevrede rahats�zl�k yaratan i�ler aras�nda a�a��dakiler say�labilir: 

� Ocakta patlatma yapmak, yol ve bina temel in�aatlar�nda ta� ve kaya ç�karma i�leri; 
� Kaz�k çakma; 
� Y�k�m; 
� Yol ve ray trafi�i. 
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Tüm vücut vibrasyonu, �antiyede kullan�lan i� makineleri gibi koltuk veya ayaklar arac�l���yla bütün vücuda titre�im yayan makinelere 
maruz kalan ki�ileri etkiler. Vücudun her bölümünün do�al rezonans frekans� vard�r. Vibrasyon kayna��n�n frekans� vücudun bu belli 
k�s�mlar�n�n rezonans frekans�yla e�le�iyorsa, titre�im 4 kata kadar artt�r�lm�� olabilir ve �iddetli bel/s�rt a�r�s� gibi hasara yol açar. 

 
Sa�l�k etkileri 
Mekanik bel a�r�s� en s�k nedendir. Genç, sa�l�kl�, aktif ki�ilerde görülür. Bacaklara yay�l�m� olmaks�z�n s�rt�n alt k�sm�nda yo�unla��r. 
Ciddi olgularda tek veya iki baca�a yay�l�m olabilir. Sinir kökü bas�s�na kadar ilerleyebilir. Omurgan�n bükülmesiyle a�r� uyar�labilir. 
Sonuçlar� uzun süreli a�r�, günlük faaliyetleri yürütme becerisinin azalmas� ve i�i b�rakma ihtiyac� olabilir. 

 
Önleme 

� El-kol gücüyle yük ta��nmas�n� engelleyin; teknik yard�ma ba�vurun– in�aat firmalar�n�n ço�u, i� yüküne yard�mc� olmas� için en az 
bir kald�rma makinesine ihtiyaç duyar. Kald�rma ekipmanlar�, normalde ancak bir çok ki�inin birlikte ta��yabilece�i nesneleri kald�r-
malar�na ve indirmelerine yarar. Bu makineler sayesinde metal iskeletler gibi nesneler dik konuma getirilir veya çat� mertekleri bina 
üzerinde kolayl�kla yerle�tirilir. �n�aat ekipmanlar� al�n�rken veya kiralan�rken ihtiyaçlar�n�za cevap veren ekipmanlar� bulabilmek için 
in�aatlarda kald�rma i�leri için kullan�lan ekipmanlar�n en önemli niteliklerini ö�renin. A�a��da baz� örnekler verilmi�tir: 

- Çift kademeli asansör bir forklift üzerinde monte edilen ve forkliftin çatallar�n�n arac�n kendi boyundan yükse�e kald�r�lmas�n� 
sa�layan bir cihazd�r. Çift kademeli asansör bütün forkliftlerde haz�r bulunmaz. 

- Kollu vinç veya tek ayakl� vinç, a��r nesnelerin kald�r�lmas�nda kullan�lan, yukar� ve d��a do�ru uzayan geni� bir direk veya ku-
ledir. Kollu vinç, vinç ve bocurgat sistemleriyle donat�lm��t�r. Bu tür kald�rma ekipmanlar� normalde elektrikli veya hidrolik mo-
torlarla çal���r. 

- Vakumlu kald�rma sistemi, a��r materyalleri kald�rmak için emme kuvvetini kullanan vakum arac�na ba�l� mekanik bir araçt�r. 
Vakumlu kald�rma araçlar� in�aatlarda en çok cam kald�rma i�lerinde kullan�l�r. 

- Makas lift, bir platformu alçalt�p yükseltmek için kapanan ve aç�lan kollar kullanan hareketli bir platformdur. Aç�kken kollar� aç�k 
bir makasa benzedi�i için ekipmana bu isim verilmi�tir. Makas liftler el kumandas�yla hareket ettirilebilir, ray sistemi üzerinde 
veya motor gücüyle hareket ettirilebilir. 

- Vinç, zincir veya halatlarla sar�l� asansör tamburu veya makaras� yard�m�yla çal��an bir makinedir. Bu zincir veya halatlar kan-
calara ba�lan�r, bu sayede a��r nesneler kald�r�l�p indirilir. Vinçler elle, haval� veya hidrolik sistemle çal��t�r�l�r. 

- Bocurgat, bir tamburun etraf�na sar�l� bir zincir veya halat ile a��r nesneleri kald�rmak için kullan�lmas� bak�m�ndan vince ben-
zer. Bocurgat da, motor gücüyle veya elle çal��t�r�labilir. Silindirin veya tamburun yan taraf�ndaki bir manivela ile cihaz döndü-
rülür ve nesnenin kald�r�labilmesi için halat gerdirilir. 

� Yap�lacak i�leri düzenlerken, yük kald�rma ve ta��ma esnas�nda do�al olmayan pozisyonlar�n kullan�lmas�n� önleyin, yap�lacak 
i�leri "iyi bir pozisyonda" gerçekle�tirilebilecek �ekilde düzenlemeye çal���n – iyi pozisyondan kas�t genellikle çal��an�n kulak, omuz 
ve kalçalar�n�n ayn� hizada olmas�d�r. 

� El-kol gücüyle yük kald�rma ve ta��ma i�lerinde yükün üzerinde sa�lam tutacak yerleri olmal�d�r. 
� Kaygan zeminlerin olu�mas�n� engelleyin ve kaymay� önleyici taban� olan çizmeleri kullan�n. 
� Kald�rma tekniklerinin kullan�lmas� (çal��anlar� güvenli kald�rma konusunda e�itin). 
� A�a��daki durumlarda kald�rma i�inin iki ki�i taraf�ndan yap�lmas� uygundur: 

- Lift, vinç veya ba�ka bir mekanik yard�mc� yoktur; 
- Kald�r�lacak nesne tek ba��na bir ki�inin kald�ramayaca�� kadar a��rd�r (tipik olarak 25 kilodan a��r); 
- Kald�r�lacak nesne iki ki�inin kald�rabilece�inden daha a��r de�ildir (tipik olarak 50 kilodan hafif); 
- Ta��nacak nesne garip �ekilli veya fazla büyüktür; 
- A��rl��� yükün içinde dengeli bir �ekilde da��t�lmam�� olan herhangi bir nesne; 
- Baz� nesnelerin iki ki�inin de kald�r�p ta��yamayaca�� kadar a��r veya garip �ekilli olduklar�n� unutmay�n. 

� A��r� e�ilmemek için dirse�inize yak�n yükseklikte çal���n. 
� Ba��n�z�n üstüne uzanmamaya ve dizlerinizin üzerine çökmemeye çal���n. 
� Do�al olmayan duru�lar� engelleyemiyorsan�z, görev de�i�imi yap�n, vücudunuzu esnetin, s�k s�k k�sa molalar verin. 
� Uzun süreler boyunca sert zeminde dizlerinizin üstüne çökmemeye çal���n; diz çökmek zorundaysan�z diz koruyucular kullan�n. 
� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 

 

5. TOZLARDAN KAYNAKLANAN MESLEK� AKC��ER HASTALIKLARI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Çal��ma ortam�nda olabilecek her türlü zararl� ajan�n ilk etkileyece�i sistemlerin ba��nda solunum sistemi gelmektedir.  Bu nedenle 
mesleki akci�er hastal�klar� birincil korunma önlemlerinin en önemli oldu�u meslek hastal�klar� grubudur.  Solunumla al�nan maddelerin 
bir k�sm� do�rudan solunum sistemini etkilerken, baz�lar� sistemik etkilere de neden olur.  Solunum sistemindeki etkileri bu maddelerin 
tipine, yo�unlu�una ba�l� oldu�u gibi akci�erin farkl� bölümlerinin özelliklerine ba�l� olarak da de�i�iklik gösterir.  
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�� ortam�nda organik ve inorganik maddelerin a��nma, yanma,  mekanik olarak k�rma, parçalama, delme, ö�ütme i�lemleri s�ras�nda ve 
sonucunda olu�an tozlara maruziyeti etkileyen faktörler �unlard�r: 

� Havadaki kütle miktar�,  
� Partikül say�s�, 
� Partikül çap� da��l�m�,  
� Partiküllerin kimyasal bile�imi,  
� �ekli, yo�unlu�u, aerodinamik özellikleri.  

Gazlar�n zararlar� ise suda çözünebilirlikleri ve yo�unluklar� ile ili�kilidir. 

Solunabilir silika tozu yap� i�lerinde yayg�n olarak ortaya ç�kar. ��çileri silika tozuna maruz b�rakabilecek yap� i�leri aras�nda: 

� Yap� ta�� kesimi ve di�er ta� duvar i�leri, 
� Dö�eme plakalar� ile ta� yol yap�m�nda kullan�lan ta�lar�n kesim ve/veya delim i�leri, 
� Y�k�m i�leri, 
� Bina kumlama i�leri, 
� Tünel in�aatlar� say�labilir. 

Beton ça�da� ya�am�n altyap�s�n�n son derece önemli bir parças�d�r ve y�llar geçtikçe yenilenmesi gerekir. Mevcut beton yap�lar�n 
y�k�m�, onar�m� veya düzenlenmesi i�lerinde kullan�lan yöntemlerin pek ço�unun muazzam miktarlarda solunabilir toz üretme potansiyeli 
vard�r.  

Genellikle, ta� ve di�er silika içerikli malzemelerin kesimi ve uygulanmas�nda güç aletlerinin kullan�lmas� sonucunda a��r� miktarda toz 
maruziyeti olur. Ço�u durumda, maruziyet seviyeleri i�yeri maruziyet limitini a�ar (hatta iki kat�na ç�kar). Çok küçük partikül düzeyinde 
silika tozunun solunum yoluyla vücuda al�nmas� silikoz geli�imine yol açabilir. 

Silikan�n yan� s�ra, in�aat sektöründe özellikle kar��la��lan iki toz türü daha vard�r: çimento tozu ile tala�. Çimen tozu gözde tahri�e, 
burun ve bo�azda tahri�e, ayr�ca kronik akci�er rahats�zl�klar�na yol açabilir. Ah�ap malzemelerin testere ile kesilmek ve kumlanmak 
suretiyle i�lemden geçirilmesi veya özellikle bas�nçl� hava ile yap�lan temizlik i�leri s�ras�nda a�aç tozu ortaya ç�kar. A�aç tozlar� ile 
ili�kilendirilen ba�l�ca tehlikeler cilt hastal�klar�, rinit ve ast�m gibi rahats�zl�klard�r. Sert a�aç tozlar� nadir vakalarda burun kanserine yol 
açabilir. 

Toprak yüzeyinde biriken tozlar rüzgâr�n etkisiyle havalanarak �antiye d���na ç�kabilir. Toprak a�a��daki durumlarda yayg�n olarak toza 
maruz kal�r: 

- Y�k�m i�leri; 
- �antiye haz�rl�k i�leri; 
- Yap� i�leri; 
- Ta��t hareketleri; 
- Örtülmemi� stok malzemeler. 

 
Sa�l�k etkileri 
Tozlar; çal��anlarda akci�er hastal�klar�, cilt hastal�klar�, alerjik hastal�klar, sistemik toksik etkiler ve kanserlere neden olabilirler. Altta 
yatan akci�er hastal���, kalp hastal���, beslenme bozuklu�u, yüksek tansiyonu olanlar ve obezler tozlar�n etkisine daha duyarl�d�rlar. 
Sigara kullan�m�, tozlara ba�l� akci�er hastal�klar�n�n etkisini art�ran en önemli faktördür. Dahas�, sigara içenlerde ortaya ç�kan akci�er 
hastal�klar�nda mesle�in etkisini ay�rt etmek ve yasal tan� koymak zordur. 

- Akut etkiler:  Yüksek düzeyde, yo�un maruziyetlerden dakikalar, saatler, nadiren de günler sonra ortaya ç�kar. Üst solunum 
yolu irritasyonu, öksürük, bron� daralmas�, akci�er ödemi, akut hipersensitivite pnömonileri, solunum ate�i (metal, polimer, or-
ganik maddelerin duman�na ba�l�), KOAH ve ast�m alevlenmeleri ve solunumsal infeksiyonlar gibi yan�tlard�r. 

- Kronik etkiler:  Tekrarlayan dü�ük, orta düzeyde bazen de yüksek düzeydeki maruziyetlerden aylar y�llar sonra, hatta bazen 
ki�i o i�ten ayr�ld�ktan sonra ortaya ç�kan solunumsal yan�tt�r.  Bu patolojilerin ba�l�calar� ast�m, kronik bron�it, amfizem, 
KOAH, kronik hipersensitivite pnömonileri, pnömokonyozlar, akci�er ve plevra kanserleri ve enfeksiyonlard�r.  

Akci�er etkilenmesinin de�erlendirilmesindeki en önemli iki test, akci�er grafisi ve solunum fonksiyon testidir. Tedavinin esas�n� 
maruziyetin azalt�lmas� veya sonland�r�lmas� olu�turur.  �lk tan� konuldu�unda kal�c� fonksiyonel etkilenme derecesi ne kadar az ise 
ya�am kalitesi ve süresinin etkilenme derecesi de o kadar az olacakt�r.  

Silikoz: Silika partiküllerinin uzun süreli solunumu ve akci�erlerde birikimi ile geli�en geri dönü�ü olmayan, potansiyel olarak ölümcül bir 
akci�er hastal���d�r. Uzun bir sessiz dönemi vard�r. Klinik olarak akut, akselere ve kronik hastal�k görünümlerinde kar��m�za ç�kabilir. 
Semptomlar�, maruziyeti izleyen 20 y�l sonras�na kadar bir süre içinde ortaya ç�kabilir. Belirtileri, öksürük ve nefes darl���na yol açan 
bron�itle birlikte ba�lar. Belirtiler ortaya ç�kt�ktan sonraki be� y�l süresince solunum problemleri kötüle�ebilir ve akci�erlerdeki hasar kalbi 
de zorlad��� için bu hastal�k kalp yetmezli�ine yol açabilir. Bu hastal���n kesin tedavisi yoktur; ancak silika solunumu erken safhalarda 
durdurulursa hastal���n ilerlemesi de durdurulabilir. 

 Ortamdaki solunabilir kristal silikan�n yo�unlu�una ba�l� olarak üç çe�it klinik tablo geli�ebilir: 
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- Kronik silikoz: Nisbeten dü�ük yo�unluklara 10 y�ldan uzun süren maruziyetten sonra geli�ir.  Maruziyet sonlansa bile ilerle-
meye devam eder. 

- Akselere silikoz: �lk maruziyetten sonraki 5-10 y�l içinde geli�ir.  
- Akut silikoz: Yüksek yo�unluktaki solunabilir kristal silikaya birkaç haftayla 5 y�l aras�nda de�i�en maruziyet sürelerinden 

sonra h�zla geli�en tablodur. Kuvars de�irmencili�i, kum püskürtme, kaya delme gibi tipik meslek öyküsü vard�r. H�zla ilerle-
yen nefes darl���, öksürük, kilo kayb�, morarma ve solunum yetmezli�i vard�r.  Ölümcüldür. 

Kaynak dumanlar� ile kaynak gazlar� tehlikeli maddelerin kar���mlar�d�r ve pnömokonyoz ad� verilen akci�er rahats�zl�klar�na yol açabi-
lirler. Kaynakç� akci�eri, kaynak duman� içerisindeki farkl� etkenlerin karma��k etkileri sonucu birlikte olu�turduklar�, solunum yollar�n� ve 
akci�eri her düzeyde etkileyen çoklu bir solunum maruziyeti hastal���d�r. Ayr�ca kaynak duman� metal duman� ate�ine, gözlerde 
fotokeratite, üst solunum yollar�nda irritasyon bulgular�na neden olabilir, ast�m� tetikleyebilir, KOAH’a neden olabilir.  Özellikle paslanmaz 
çelik kaynakç�l���nda kar��la��lan krom, kanserojendir. Tersane kaynakç�lar�nda asbest maruziyeti de gözden uzak tutulmamal�d�r. 

 
Kronik obstrüktif akci�er hastal��� (KOAH), hava yollar�n� daraltan akci�er hastal�klar� kronik bron�it ile emfizemin birle�imidir. Hasta-
l�k akci�erlere giren ve akci�erlerden ç�kan hava ak���n�n s�n�rland�rarak nefes darl���na yol açar. 

 
Önleme 

� �kame etme, tehlikeli emisyonlar� önlemenin en iyi yoludur (örne�in tehlikeli maddelerin yerine daha az tehlikeli maddelerin 
kullan�lmas� – a��nd�r�c� püskürtme malzemesi olarak %1’den fazla kristalize silika içeren silika kumu veya ba�ka malzemeleri 
kullanmay�n).  

� S�k� mühendislik kontrollerinin uygulanmas� havadan kaynaklanan maruziyeti engellemenin en iyi ikinci yoludur. Bu kontrol 
önlemleri aras�nda havaland�rma ve partiküllerin havaya kar��mas�n� önleyen bir proses tasar�m� da yer al�r (örne�in kaynak 
i�leri). Etkili çal��malar�n� sa�lamak için toz kontrol sistemlerinin rutin bak�m�n� yap�n.  

� ��yerindeki di�er bula��c�lara gereksiz bir maruziyeti önlemek için ki�isel hijyeninize özen gösterin (örne�in; ortamdaki tozun 
da yutulmas� durumu söz konusu oldu�unda i�yerinde bardak, çaydanl�k vb. bulundurulmas�n�n yan� s�ra yeme içmeye izin 
vermeyin).  

� Koruyucu ekipman ve solunum cihazlar�n�n kullan�m�, mesleki solunum yolu maruziyetlerini önlemek için uygulanabilecek en 
az tatmin edici yöntem olarak gösterilmektedir. Bu yöntem, yaln�zca di�er yöntemlerin sorun veya tehlikeleri ortadan kald�ra-
mamas� durumunda kullan�lmal�d�r. 

� ��yerinde tek kullan�ml�k (asbestle çal���yorsan�z) veya y�kanabilen koruyucu giysiler giyilmesini sa�lay�n. Araç, ev ve di�er ça-
l��ma alanlar�n�n kontaminasyonunu engellemek amac�yla çal��anlar�n i�ten ç�kmadan du� alarak (mümkünse) temiz k�yafet-
ler giymesi tavsiye edilir. 

� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 

 

6. ASBESTE BA�LI GEL��EN MESLEK HASTALIKLARI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Asbest, fiziksel özellikleri nedeniyle izolasyon ve ba�ka amaçlarla s�k kullan�lan lifsi yap�daki do�al silikat minerallerinin genel ad�d�r. 
Hepsinin ortak özelli�i lifsi, uzun (1:20), ince kristal yap�s�d�r. Avrupa Birli�inde asbestin her türlü kullan�m� ile asbest ürünlerinin ç�kar�l-
mas�, üretimi ve i�lenmesi yasaklanm��t�r. Asbest; sesi emme, ortalama tensil kuvveti ile �s�, elektrik hasar�na ve kimyasal hasara daya-
n�kl� olmas� özellikleri nedeniyle 19. yüzy�l�n sonlar�nda imalat ve in�aat sanayiinde giderek yayg�nla�m��t�r. Yang�na ve �s�ya dayan�m� 
nedeniyle çimento ile kar��t�r�l�r veya kuma� veya keçelerin içine dokunur. Asbest geçmi�te, yüksek �s�larda elektrik izolasyonu sa�lad�-
��ndan elektrik f�r�nlar�nda ve izolasyon gerektiren kablolama i�lerinde, ayr�ca alev geciktirme ve izolasyon özellikleri ile tensil kuvveti, 
esnekli�i ve kimyasallara kar�� direnci nedeniyle de bina yap�m�nda kullan�lm��t�r. 

Asbest maruziyeti tipik olarak asbestten ar�nd�rma veya y�k�m i�lerinde gerçekle�ir. Bu nedenle, temizlenecek malzemenin içeri�ini 
bilmek çok önemlidir. A�a��daki listede genellikle asbest içeren in�aat malzemeleri verilmi�tir: 

Tavanlarda 

- Akustik ve pürüzlü tavan yap�m�, 
- Asbestli çimento levha çat� kaplamalar�, 
- Alç� veya alç�pan derz malzemeleri, 
- T profil tavan kaplamalar�. 

D�� cephelerde 

- Asbestli çimento çat� panelleri, 
- Duvar kaplama panelleri, 
- Dolgulu tavan, 
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- Tu�la veya blok s�vas�, 
- Binalarda çat� levhas� (�s� spreyi),  
- D�� cephe kaplamalar�nda kullan�lan izolasyon malzemesi (vermikülit),  
- Çat� yal�t�m keçeleri ve s�zd�rmazl�k malzemesi, 
- �ç cephe macunu. 

Zeminlerde 
- Zemin yükseltici malzemeler, 
- Vinil zemin kaplama (asbestli dolgu harc�),  
- Vinil asbestli kaplama malzemeleri. 

Borularda 

- So�uk su hatlar�, 
- Evsel su ve at�k hatlar�, 
- Oluklu borular�n birle�im yerlerindeki contalar, 
- Ya�mur suyu ve kanalizasyon hatlar�, 
- Buhar ve s�cak su besleme hatt� ve geri dönü�ümü. 

Duvarlarda 

- Asbestli çimento panelleri, 
- Alç� veya alç�pan derz malzemeleri, 
- Pürüzlü dokulu duvarlar, 
- Termal sprey. 

Muhtelif olarak 

- Yap��kan bantlar, 
- Dö�eme, kiri�, sütun ve di�er yap� elemanlar�nda kullan�lan yang�na dayan�kl� sprey, 
- Is�tma kabini panelleri (asbestli çimento),  
- Yakma f�r�nlar� (iç yal�t�m),  
- Tiyatro perdeleri, 
- Yal�t�m kablolar�. 

 

Sa�l�k etkileri 
Asbest ile ilgili hastal�klar ondokuzuncu ve yirminci yüzy�l�n en önde gelen meslek hastal�klar� aras�nda yer almaktad�r. Yüksek 
yo�unlukta asbest liflerine uzun süre maruz kal�nmas�n�n sa�l�k sorunlar�na yol açma ihtimali daha yüksektir.  

Asbest maruziyetine ba�l� patolojiler genellikle maruziyetin ba�lang�c�ndan 20-30 y�l sonra ortaya ç�kar. �ki ana grupta toplanmaktad�r.   

- Benign patolojiler: akci�er zar�nda kal�nla�ma,  plaklar, kireçlenmeler,s�v� toplanmas�, asbestosis. Asbestosis, asbest 
pnömokonyozudur. Nefes darl��� ve öksürük vard�r.  Kronik bron�ite de neden olur. Hastal�k ilerleyici ve geri dönü�süz olup 
solunum yetmezli�ine ve kalp yetmezli�inden ölüme yol açar. 

- Malign patolojiler: Malign mezotelyoma (Akci�er zar� kanseri) ve akci�er ba�ta olmak üzere di�er kanserlerdir.   

Mezotelyoma ba�l�ca akci�er zar� ve daha az s�kl�kla kar�n içi zar�n�n asbeste ba�l� olarak geli�en kanseridir. Mezotelyoman�n geli�i-
mine neden oldu�u kan�tlanan tek unsur asbest maruziyetidir. Maruziyetin ba�lang�c� ile hastal���n ortaya ç�kmas� aras�ndaki 
sessiz dönem birkaç on y�ld�r.  

 
Önleme 
��çilerin asbeste maruz kalabilece�i durumlarda özel i�lemler uygulanmal�d�r. Maruziyet riskini azaltmak için ki�isel koruma konusunda 
gerekli baz� özel çal��ma yöntemleri ve ko�ullar�na mutlaka uyulmal�d�r. Yaln�zca özel e�itim alm�� çal��anlar�n asbestli malzemelerde 
y�k�m ve söküm i�leri yapabilece�inin gerekti�inin alt� çizilmelidir. 

Yap�lacak i�i planlarken i�veren a�a��daki hususlar� dikkate almal�d�r: 

� ��in yap�ld��� ortamda asgari say�da ki�inin mevcut olmas�; 
� Giri�in k�s�tlanmas�, örne�in kap�n�n kapal� tutulmas� ve/veya güvenlik �eridinin olu�turulmas�, uyar� levhalar�n�n kullan�lmas�; 
� Güvenlik �eridindeki bölgede kontamine olabilecek yüzeylerin kenarlar� yap��t�r�c� bant ile sabitlenmi� 500-gauge polietilen ör-

tü kullan�larak örtülmesi; 
� Asbestli çimentodan yap�lm�� çat�lar� sökmek yerine asbest içermeyen bir malzemeyle kaplamay� dü�ünün; mevcut U profille-

rin üzerini örtüler ile kaplay�n ancak asbestli çimentoda delme i�leminden kaç�n�n; 
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� Hasar görmemi� asbestli izolasyon malzemelerini boyamak durumundaysan�z, yüzeyleri kesinlikle kumlama i�lemi ile haz�r-
lamay�n, yüzeyde herhangi bir hasar varsa boyama i�leminden önce her türlü hasar� onar�n; tercihen boyay� sprey yard�m�yla 
uygulay�n; 

� Asbestli çimento içeren ürünleri k�rmaktan kaç�n�n; asbestli çimentoyu yere indirin; çöp �utu kullanmay�n; 
� Tek ba��na olan asbestli çimento ürünleri 1000 gauge polietilen örtü ile çift katl� kaplanabilir ve örtü üzerine asbest ile ilgili uya-

r�c� etiketler yap��t�r�labilir; birden fazla asbestli çimento levhas� ve di�er büyük parçalar ise kilitlenebilen bir konteyn�ra yerle�-
tirilmelidir; 

� Ekipman�n ve güvenlik bölgesinin temizli�i için �slak bezler kullan�n. 

A�a��daki KKD’ler kullan�lmal�d�r: 

� Ba�l�kl� tek kullan�ml�k i� giysisi (d�� mekanlarda su geçirmez giysiler gerekebilir): i� giysilerini ters yüz ederek ç�kar�n, uygun 
bir asbest at�k kutusuna at�n; 

� Ba�c�ks�z botlar (ba�c�kl� botlar�n asbestten ar�nd�r�lmas� zor olabilir); 
� Tek kullan�ml�k partiküler solunum maskesi (FFP3): en son maskeyi ç�kar�n. 
� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 

 

7. K�MYASALLARA BA�LI GEL��EN MESLEK HASTALIKLARI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Kimyasallar, say�lar�n�n çoklu�u ve yayg�n kullan�mlar� nedeniyle in�aatlardaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülmektedir. Çe�itli 
sa�l�k sorunlar�na neden olabilmektedirler. Bu nedenle, kimyasallarla yap�lacak i�leri organize ederken ba�lang�ç noktas� kullanmakta 
oldu�unuz veya kullanaca��n�z kimyasal maddeye ait �SG bilgisidir. Bu bilgi malzeme güvenlik bilgi formlar�nda mevcuttur. 

Kompozit levhalar, orta yo�unlukta lif levha (MDF), yap�m�nda kullan�lan ve kansere yol açabilen ba�lay�c� reçine tehlikelidir. Ah�ap 
kullan�larak yap�lan üç tür levha vard�r: laminat levha, sunta levha ve lif levha. Lif levhalar� ba�lamak için kullan�lan reçineler formalde-
hit(genellikle üre formaldehit) içerir. Formaldehit genel olarak “insanda muhtemelen kanser yapar” olarak bilinmektedir. Dü�ük seviyede 
maruziyeti göz, burun ve bo�azda irritasyona neden olur; dermatit, ast�m ve rinite yol açabilir. Esas problemlerin, MDF’ nin makineden 
geçirilmesi ve toz olu�mas� s�ras�nda ortaya ç�kmas� muhtemeldir. 

�n�aatlarda kullan�lan petrol ürünleri aras�nda ta��tlarda, elektrikli ekipmanda ve genel olarak ekipman bak�m�nda kullan�lan yak�t ve 
ya�lar yer almaktad�r. Özel petrol ürünü kirleticiler aras�nda yak�t, motorin, gaz ya��, makine ya�� ve gres say�labilir. Asfalt dö�eme i�leri 
de, i�lemin ard�ndan kayda de�er bir süre boyunca çe�itli ya�lar buharla�t��� için özellikle tehlikeli olabilir.  

Boyalar, ta� yüzeyleri temizlemek için kullan�lan asitler, temizleyici solventler, asfalt ürünleri, stabilizasyonda kullan�lan katk� maddeleri ile 
beton bile�enleri gibi kimyasal kirleticiler de �antiyelerde kullan�labilir ve yüzeysel ak�nt�larla etrafa ta��nabilirler. Beton mikserlerinden 
s�zan y�kama sular�, aç�k toprak veya kayalardan asit ve alkalin solüsyonlar� ile alkalin olu�turan do�al elementler gibi di�er kirleticiler de 
çok ç�k��l� kirletici kaynak kirlili�ine katk�da bulunabilir. 

Boya, solvent, yap��t�r�c�, reçine, izolasyon için kullan�lan köpükler ve benzerinin �antiyelerde en çok kullan�lan kimyasallar oldu�una 
dikkat edilmelidir.  

 
Sa�l�k etkileri 
��yerindeki kimyasal tehlikelere maruziyet ve bu maruziyetin sa�l�k üzerindeki olas� toksik etkileri her tür hastal�k için göz önünde bulun-
durulmal�d�r. Hemen hemen bütün hastal�klar herhangi bir kimyasal maruziyete ba�l� olarak geli�ebilir. Örnekler aras�nda mesleki ast�m, 
kronik bron�it, cilt hastal�klar� vb. yer al�r. 

Solventlerin sa�l�k üzerindeki etkileri ana olarak merkezi sinir sistemi ile ili�kilidir. Solventlere ba�l� geli�en kronik beyin hasar� a�a��daki 
�ekilde ortaya ç�kar: 

� Haf�za ve di�er bili�sel i�levlerin bozulmas� (soyutlama, dü�ünme, planlama, vb.), 

� Duygusal kontrol ve motivasyonun bozulmas�, örn. h�zl� duygu de�i�iklikleri, duyarl�l�k, inisiyatif ve enerji. 

Yap� i�lerinde kullan�lan farkl� organik buhar kaynaklar� ve sa�l�k üzerindeki etkileri a�a��daki Tablo 8’de verilmi�tir. Solventlerin yaln�zca 
hava yoluyla de�il ayn� zamanda deri yoluyla da vücuda girebildi�ine dikkat edilmelidir. 
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Tablo 8. Yap� i�lerinde kullan�lan farkl� organik buhar kaynaklar� ve sa�l�k üzerindeki etkileri 

Gaz Türü Kaynak Sa�l�k Üzerindeki Etkisi 
Aldehitler (formaldehit gibi) Orta yo�unluklu lif levhalar. 

Ya� giderici solventler. 
Gözde ve solunum yollar�nda 
irritasyona yol açar.  

Diizosiyanatlar Sert poliüretan köpükler izolasyon 
amaçl� kullan�l�r; Poliüretan-modifiye 
alkidler zemin kaplama, ah�ap kaplama 
malzemesi ve boya olarak kullan�l�r. 
Rutubet giderici kaplama malzemeleri, 
ah�ap ve beton üzerinde ve zeminlerde 
dolgu malzemesi olarak kullan�l�r. 

Göz, burun ve bo�az için irritan. Çok 
dü�ük maruziyet seviyelerinde dahi, 
ast�m veya di�er alerjik semptomlara yol 
açan irritasyonlara neden olma potansi-
yeli fazlad�r. 

Aromatik hidrokarbonlar (toluen, 
ksilen, vb.) 

Boyalar, yap��t�r�c�lar, reçineler Göz, burun ve bo�az irritasyonu, 
prenarkotik sendrom (ba� a�r�lar�, yor-
gunluk, halsizlik, denge bozuklu�u, 
sersemlik hissi, vb.) merkezi sinir siste-
mine zarar verebilir. 

Glikol eterler Yayg�n olarak boya, kaplama malzeme-
leri ile cilalarda kullan�lan, etilen glikolün 
alkil eterleri bazl� bir solvent grubu  

Glikol eterlerine a��r� maruziyet; anemi-
ye (k�rm�z� kan hücresi eksikli�i), alkolün 
etkilerine benzer intoksikasyona (glikol 
eterlerle çal���rken ba� dönmesi, "sar-
ho�luk",denge kayb�, kafa kar���kl���, 
uyu�ukluk veya anormal yorgunluk) ve 
göz, burun veya ciltte duyarl�l��a neden 
olabilir. Di�er semptomlar� aras�nda ba� 
a�r�s�, bulant�, titreme, i�tah kayb�, kilo 
kayb� ve ki�ilik de�i�ikli�i yer al�r. ��ye-
rindeki maruziyetin insanlarda sperm 
say�s�nda azalmaya yol açt���na dair 
çal��malar mevcuttur.  

Kar���mlar – örn. �spirto (çözücü 
madde) 

Ayn� zamanda Stoddard solvent ad� 
verilen ispirto, yayg�n kullan�lan organik 
bir solvent, parafinden elde edilen renk-
siz, �effaf bir s�v�d�r. �spirto; özütleme 
çözeltisi, temizleyici solvent, ya� giderici 
solvent ve solvent olarak aerosollerde, 
boyalarda, ah�ap koruyucularda, ver-
niklerde, cilalarda ve asfalt ürünlerinde 
kullan�l�r. Spreyle boyama, daha yüksek 
maruziyetlere ve aerosol maruziyetine 
yol açabilir. 

Gözde irritasyon. 
Daha yüksek seviyelerde solunumda 
irritasyona yol açar ve daha �iddetli göz 
irritasyonu olu�ur. Birkaç mesleki 
maruziyet vakas�nda ba� a�r�s�, sarho�-
luk hissi, ba� dönmesi ve yorgunluk gibi 
akut semptomlar bildirilmi�tir. 

Önleme 
��letmede kullan�lan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlar�na daima dan���n�z.  

Kimyasal maruziyeti engellemede dikkate al�nan genel ilkeler a�a��daki gibidir:  

� �kame (zararl� maddenin yerine daha az zararl� bir madde kullan�l�r – örn. MDF yerine formaldehit içermeyen daha güvenli 
malzemeler mevcuttur; öncelikli olarak bunlar�n kullan�m� dü�ünülmelidir), 

� Kapsülleme, 
� Havaland�rma, 

- Bu önlemler yeterli düzeyde de�ilse KKD son seçenek olur, 
� Kimyasallar� uygun �ekilde depolay�n, ta��y�n, kullan�n ve at�n, 
� �n�aat çal��anlar� için sosyal tesisler temin edin. 
� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 
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8. MESLEK� C�LT HASTALIKLARI 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
�n�aat sektöründe en çok cilt hastal���na neden olan maddeler a�a��da s�ralanm��t�r: 

� Islak çimento; 
� Epoksi reçineleri ve sertle�tiriciler; 
� Akrilik s�zd�rmazl�k malzemeleri; 
� Zift veya asfalt; 
� Boya, yap��t�r�c� veya di�er yüzey kaplama malzemelerinde kullan�lan solventler; 
� Benzin, mazot, ya� ve gresler;  
� Ya� gidericiler, tufal k�r�c�lar ve deterjanlar. 

Bütün in�aat çal��anlar� risk alt�ndad�r, ancak zararl� maddelerle s�k s�k temas eden duvar ustalar�, çat� ustalar�, yol in�aat çal��anlar� ile 
boya ustalar� özellikle riskli gruplard�r.  

Islak çimento ile temas sonucu ciddi yan�klar veya ülserler olu�abilir. Bunlar�n iyile�mesi aylar al�r ve deri grefti yap�lmas� gerekebilir. 
Hem irritan hem de alerjik dermatit, cildin �slak veya kuru çimento ile temas�na ba�l� olarak geli�ebilir. Alerjik dermatit, çimentoda bulu-
nan alt� de�erlikli kroma (kromat) kar�� geli�en alerjik reaksiyonun neden oldu�u bir rahats�zl�kt�r. Maruziyet alt�ndaki çal��anlar aras�nda 
beton düzleyiciler, haz�r beton kamyonu �oförleri, ön dökümlü betonla çal��anlar, marangozlar, in�aat çal��anlar�, duvarc� ustalar, amele-
ler, fayansç�lar, çat� ustalar� ve di�erleri yer al�r. Kesik ve s�yr�klar da dahil ciltte halihaz�rda mevcut olan sorunlar alerjik dermatitin olu-
�umunda önemli rol oynar. Cilde bula�m�� çimento y�kanmadan uzun süre boyunca cilt üzerinde kal�rsa, alt� de�erlikli krom alerjisi riski 
artar. 

Ultraviyole ���nlar (örn. güne� �����), polisiklik aromatik hidrokarbonlar, katran ve katran ürünleri cilt kanserine neden olabilir. 

Egzama vakalar�n�n 2/3’den fazlas� toksik kontakt egzama, 1/3’i ise alerjik kontakt egzama vakalar� olu�turur. Toksik dermatit ço�unlukla 
cildin suyla (“suyla çal��ma”) veya tahri� edici maddelerle tekrarlayan veya uzun süreli maruziyeti sonucunda olu�ur. 

 
Sa�l�k etkileri 
�n�aat sektöründe görülen mesleki cilt hastal�klar� aras�nda; 

� Kontakt dermatit veya egzama, 
� Kontakt ürtiker, 
� Akne ve folikülit, 
� Cilt kanseri vard�r. 

Mesleki cilt hastal�klar�n�n ço�u, tehlikeli ajanlarla s�k temas halindeki organlar olan el ve kollarda meydana gelir. En yayg�n cilt hastal��� 
kontakt dermatittir (kontakt egzema olarak da bilinir). Semptomlar aras�nda k�zar�kl�k, kuruluk, ka��nt�, �i�lik, çatlama, su toplama, dökün-
tü ve kanamalar yer al�r. 

Alerjik dermatit bir alerjene ya da duyarland�r�c�ya, genelde tehlikeli bir maddeye maruziyetten dolay� olu�ur. Maruz kalan ki�inin ba����k-
l�k sistemi reaksiyon verdi�inde, duyarl� hale gelirler. Duyarl� hale gelince de bu sorun genellikle ya�am boyu sürer ve çok küçük miktar-
larda da olsa en ufak maruziyet bir ata�a neden olur. 

Folikülit saç köklerinde meydana gelen bir enflamasyondur, genellikle mineral ve çözünür ya�lara maruz kalan in�aat sektörü çal��anla-
r�nda görülür. Folikülitin s�k kar��la��lan semptomu papüller, komedonlar ve püstüllerden olu�an daha ziyade ya�larla temas eden çal�-
�anlar�n kol ve uyluklar�nda görülen döküntülerdir. 

Çimento harc�n�n içinde bulunan alkalilere uzun süreli maruziyetin deriyi kemi�e kadar tahrip etti�i gözlenmi�tir. Çimento yan��� bir 
olayd�r; i� kazas� olarak de�erlendirilmelidir. 

 
Önleme 

� Belirli bir cilt rahats�zl���n�n nedenini do�ru tespit etmek önemlidir. Örne�in, çimento kullan�lan bir �antiyede çal��an çal��anlar 
aras�nda dermatitin yay�lmas� çimento harc� ile yap�lan i�lerden veya bu prosesin içinde bulunan bir alerjenden kaynaklan�yor 
olabilir. Soru�turma yürütmeden bu unsurlardan birisinin problemin nedeni oldu�unu varsaymak bu rahats�zl���n insidans� 
üzerinde bir etkisi olmayabilir. 

� Mümkünse, soruna yol açan madde yerine daha güvenli bir madde kullan�lmal�d�r. Örne�in, kontakt alerjen içeren bir yap��t�-
r�c� yerine mümkünse ciltte duyarl�l��a yol açmayan alternatif bir ürün seçilmeli, böylece el dermatiti etkin bir biçimde önlenmi� 
olur. Ancak, bu tedbiri uygulamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden, cildin madde ile temas�n� veya etken madde-
nin s�çramas�n� ya da cilde nüfuz etmesini önlemek için i� prosesinin yeniden tasarlanmas� dü�ünülmelidir. Örne�in, yap��t�r�-
c� uygularken eller yerine spatula gibi bir gerecin kullan�lmas�yla, kimyasal ile kullan�c�n�n cildi aras�nda güvenli bir çal��ma 
mesafesi sa�lan�r. 
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� Eldivenler çal��anlara koruma sa�lamakla birlikte bir risk de te�kil ederler. Kullan�lan eldivenler yap�lan i�e uygun olmal� (özel 
tehlike türlerine kar�� en uygun eldiven tipleri hakk�nda eldiven üreticilerinden tavsiye isteyiniz) ve uygun �ekilde kullan�lmal�-
d�r. Hasarl� eldivenlerin kullan�lmas� ki�ide yanl�� bir güvenlik duygusuna neden olabilir. Geçirmez eldivenler, terli ve nemli bir 
ortam�n olu�mas�na yol açabilen geçirgen olmayan bir bariyer olu�turarak kullan�c�n�n asl�nda suyla yap�lan bir çal��ma yap-
mas�na neden olur. Su geçirmez lastik ya da plastik eldivenlerin alt�na pamuk eldivenler giyilerek bu sorunun önüne bir ölçüde 
geçilebilir. 

� Eldivenleri tak�p ç�kar�rken içlerine kirletici madde bula�t�rmamaya özen gösterin.  
� ��te temiz k�yafetler giyin ve ya�lanm�� ya da kimyasal madde bula�m�� i� k�yafetlerini i�ten hemen sonra de�i�tirin. Ayn� za-

manda ellerinizi ya da cildinizin herhangi bir yerini gaz ya��, parafin, mineral ya�� ya da terebertinle temizlemeniz tavsiye edil-
mez. 

� S�cak ve so�uk su, sabun ve el kurulama imkân� bulunan yeterli tesisler, çal��anlar�n i� bitiminde ve yeme-içmeden önce, tu-
valetten sonra ellerini y�kayabilmeleri için çok önemlidir.  

� Cilt temizleyiciler deriyi kirleticilerden ar�nd�r�r, en etkili ama en güçsüz temizleyiciler kullan�lmal�d�r. Cildi hemen suyla durula-
mak ya da sabunla y�kamak irritan ve alerjenlerden kurtulmak için genellikle yeterlidir. 

� Nemlendirici kremleri düzenli bir �ekilde kullanmak derinin su kaybetmesinin önüne geçerek yumu�ak tutar ve dermatit olu�-
mas�n� engeller.  Yumu�at�c� kremler cildin nemini korumak amac�yla hem çal���rken hem de mesai sonras� kullan�labilir.  Fa-
kat ‘koruyucu kremler’ tam bir bariyer korumas� sa�lamazlar çünkü kimyasallar bir �ekilde cilde nüfuz ederler. 

� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r.  

 

9. MESLEK� ASTIM 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Mesleki ast�m i�yerinde kar��la��lan bir alerjene kar�� aylar ya da y�llar içinde geli�tirilen duyarl�l�k dolay�s�yla olu�an ve tedavisi olan bir 
solunum yolu rahats�zl���d�r. 

Yap� i�leri toz, küf ve kimyasallar gibi çevresel alerjenlerin havaya kar��mas�na yol açar. Bu alerjenler hava kanallar�ndan, cihazlardan, 
�s�tma ve so�utma sistemlerinden ve yüzeylerden geçerek, alerjik reaksiyonu olan ki�ilerin alerjilerinin tetiklenmesine, mevcut semptom-
lar�n�n kötüle�mesine neden olur. 

�n�aat sektöründe kullan�lan a�a��daki ürünler alerjiktir: 

� Portland çimento, 
� Sönmü� kireç, 
� Alç�, 
� S�zd�rmazl�k macunu (haz�r kar���m), 
� Poliüretan reçine, 
� Kristalin silika (kuvartz), 
� �zosiyanatlar. 

Küfler, do�al olarak yayg�n görülürler. Küf sporlar�, evlerde ve i�yerlerinde mevcut tozun ortak bile�enidir. Ancak, sporlar�n miktar� fazla 
oldu�unda, eski evlerde tadilat ve tamirat i�leri yapan çal��anlarda alerjik reaksiyona ve solunum problemlerine yol açarlar. Ciddi oranda 
küf olu�umunun meydana gelebilmesi için, ortamda su (gözle görülmeyen rutubet de olabilir) ve besin kayna��n�n olmas� gerekir. 
Kontrplak, alç�pan, kaplama alt� ç�tas�, hal�lar ve hal� altl�klar� gibi yayg�n kullan�lan yap� malzemeleri küfler için besin kayna��d�r. Di�er 
alerjenler için ise kullan�lan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlar� kontrol edilmelidir. 

 
Sa�l�k etkileri 
Ast�m�n iki bile�eni vard�r: altta yatan kronik enflamasyon ve dönemsel ataklar. Semptomlar aras�nda sizi en basit i�leri yapmaktan bile 
al�koyabilecek ciddi nefes darl�klar� vard�r. Al��veri� dahi yapamad���n�z�, merdivenleri ç�kamad���n�z� ya da çocuklar�n�zla oyun bile 
oynayamad���n�z� bir dü�ünün. Bu hastal���n baz� ma�durlar� çal��ma hayat�na geri dönemezler. Di�er semptomlar aras�nda h�r�lt�l� 
solunum, öksürük ve gö�üs s�k��mas� vard�r. Semptomlar i�yerinde bulunan bir maddeye maruziyetin hemen ard�ndan geli�ebilir. Ancak 
bazen de semptomlar�n ortaya ç�kmas� birkaç saat sürebilir, geceleri de ortaya ç�kabilir. Bu durum da hastal���n herhangi bir i�yeri faali-
yetiyle olan ili�kisini kurmay� zorla�t�rabilir. 

Hastal�kla ili�kili di�er rahats�zl�klar aras�nda rinit (hap��rma/burun ak�nt�s�) ve konjonktivit (k�rm�z�, ka��nan ve iltihapl� gözler). 

 
Önleme 

� ��le ilgili ast�m� olu�turan nedenin kendisini ortadan kald�rmak en iyi yoldur: 
- Söz konusu materyali/kimyasal� farkl� bir maddeyle de�i�tirin ya da ast�ml� çal��an� ast�ma neden olabilecek bir madde-

nin bulunmad��� bir yere yerle�tirin 
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- Maruz kalan çal��an say�s�n� ya da maruziyetin süresini azalt�n, örne�in i� rotasyonu, dinlenme süreleri, duyarl�l��a ne-
den olan materyallerle çal��anlar ya da irritanlara maruz kalan insanlar�n say�s�n� azaltan vardiya ya da yer de�i�iklikleri  

- Havaland�rma (hem lokal hem de çevresel), proseste ya da ekipmanda de�i�iklik (örne�in boyama için sprey uygulama-
s� yerine rulo f�rça kullanmak), örne�in proses çevreleme, toz azaltma teknikleri, iyi düzen, tertip ve çal��ma uygulamala-
r�.  

� E�er i�yerinde kullan�lan maddelerin de�i�tirilmesi mümkün de�ilse, maruziyet mühendislik kontrol önlemleri kullan�larak as-
gariye indirilmelidir. Tozun, buhar�n, gaz ve dumanlar�n aç��a ç�kt��� her noktaya lokal aspiratör ve iyi ve güvenli çevrelemeler 
yap�lmal�d�r. Ayn� zamanda mühendislik kontrollerinin düzenli yap�lmas�n� ve testlerin s�kl�kla yap�lmas�n� sa�lamak akma ve 
s�z�nt� gibi tehlikelerin önlenmesi aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r.  

� Solunum maskeleri, eldivenler, koruyucu gözlük ve i� k�yafetinden olu�an KKD’ler. 
� Duyarl�l��a neden olan materyallerle çal��man�n güvenli yollar� vard�r. ��çilere çal��ma ortam�ndaki tehlikeleri anlatmak önem-

lidir ve i� sa�l��� ve güvenli�ini sa�lamak için çal��anlara uygun e�itimin verilmesi gerekir. Güvenli çal��ma ve düzen ve temiz-
lik yöntemleri konusunda çal��anlara e�itim vermek yaralanmalar�n önüne geçmenin en iyi yoludur. 

� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 
 

10. MESLEK� KANSERLER 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Geni� bir meslek grubunu olu�turan in�aat sektörü çal��anlar� kanserojenlere ya da kanserojen oldu�undan �üphe duyulan maddelere 
maruziyet nedeniyle artan bir kanser riskiyle kar�� kar��ya kalabilirler. Asbest, a�aç tozlar�, çe�itli ya�lar, insan yap�m� mineral lifleri (örn. 
cam yünü), kaynak dumanlar�, kur�un, organik solventler, silika, izosiyanatlar, dizel egzoz duman�, beton tozu, formaldehit, ikinci el 
duman, asfalt buhar�, kurum ve katran in�aat sektöründe s�k kar��la��lan kanserojenlerdir. UV ���nlar� (güne�) cilt kanserine yol açabilir. 
Asbest maruziyeti mesleki kanserlerin bilinen en önemli nedenidir.  

 
Sa�l�k etkileri  
Semptom ve belirtileri söz konusu kanser türüne ba�l�d�r. 

 
Önleme 

� Çal��ma yöntemlerini de�i�tirin (Örn. ah�ap malzemeler �antiyeye getirilmeden önce makine i�lerinin ço�u bitmi� olmal�d�r.). 
� Tehlikeli kimyasallar yerine kansere yol açmayan kimyasallar� kullan�n (Örn. metal i�leme s�v�lar� aras�nda mineral ya�� bazl� 

s�v�lar (kesme ya�lar�; so�utma s�v�lar�) yerine su bazl� alternatifler mevcuttur). 
� ��çilere e�itim ve kendilerini korumak için uygun araçlar verilmelidir. 
� Solunum maskeleri ve gaz geçirmez elbise gibi KKD’ler temin edilmelidir. 
� Sigara içmeyin. Sigara içmek ve i�yerinde kansere neden olan ajanlara maruziyetin bir araya gelmesi kanser riskini art�rmak-

tad�r. 
� Mesaiyi, günün en s�cak saatlerinde d��arda yap�lacak i�leri asgariye indirecek �ekilde programlay�n – örne�in, bu saatleri 

molalara veya iç mekanlarda yap�lacak i�lere denk getirin. ��çilere koruyucu verilmelidir – yüksek koruma faktörlü (SPF 30+) 
kremler verilmeli ve s�k s�k uygulanmal�d�r. Bütün çal��anlar�n �apka, tercihen enselerini koruyan k�yafetler ile s�k dokunmu� 
ve nefes alan kuma�lardan gömlek ve pantolonlar da dahil olmak üzere uygun i� k�yafeti olmal�d�r. Burada söz konusu olan 
risk yaln�zca yaz mevsimine özgü olmay�p k���n da güne� ���nlar� çok yüksek UV seviyelerindedir. 

� Çal��anlar�n sa�l�k gözetimi düzenli yap�lmal�d�r. 

 

11. TETANOS 
Özellikleri ve maruziyet kaynaklar� 
Tetanos, toprakta ya�ayan bir bakterinin neden oldu�u ve bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastal�kt�r. Bakteri; çivi, a�aç k�ym��� veya 
dikeni gibi enfekte olmu� bir nesne arac�l���yla genellikle aç�k bir yaradan insan vücuduna girer.  
 
Sa�l�k etkileri  
Mikrop vücuda girdi�inde, kas dokular�n� besleyen sinirlere sald�ran güçlü bir toksin üretir. Yakla��k bir haftal�k kuluçka döneminden 
sonra çene kaslar�nda kas�lma meydana geldi�i için halk aras�nda kaz�kl� humma olarak bilinir. Hastal�k daha sonra solunum sistemin-
deki kaslar da dahil olmak üzere vücuttaki di�er kaslara yay�l�r. Bu durumda hastal�k ölümcül bir hal alabilir. 

 
Önleme 
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Tetanoz a��lar�yla bu hastal�k iyi bir �ekilde kontrol alt�na al�nm��t�r. Be� yada on y�lda bir tekrarlanan a��larla enfeksiyona kar�� direnç 
sa�lan�r. Türk erkekleri, çocukluk ça��nda, okulda ve askerlik s�ras�nda a��lan�rlar. Tam a�� kayd� bulunmayan herkesin a��lanmas�na 
i�yerinde i�yeri hekiminin devam etmesi gerekir. Her türlü harici yaran�n en k�sa zamanda iyice temizlenmesi gerekir; hastan�n a��lar� ile 
ilgili en ufak bir �üphe dahi varsa hasta doktora sevk edilmelidir. Not: �lk yard�m yap�l�rken, doktor haricinde hiç kimse hastaya krem 
(veya ba�ka ilaç) vermemelidir. 
 


