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YAPI İŞYERLERİ 
“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği” ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır 
geçici ve süreli işler,  
imalat çeşitliliği, 
farklı alt işverenlerin ve ekiplerin eş zamanlı 
çalışması,  
tehlike kaynaklarının sürekli etkileşim halinde 
olması,  
sürekli değişen koşullar (dinamik yapı), 
işçilerin eğitim düzeyinin düşük oluşu 
vs.. 



İş kazası ve ölümlü iş kazası istatistiklerine 
göre yapı işkolu maden sektörü ile birlikte ilk 
sıralarda yer almaktadır 
Yaklaşık; 
İş kazası sonucu meydana gelen  
her 3 ölümlü kazadan 1’i yapı işkolunda 
meydana gelmekte, 
Yapı işkolunda meydana gelen  
her 20 kazadan 1‘i ölümle sonuçlanmaktadır 

YAPI İŞYERLERİ 



KAZA NEDENLERİ 
 Tüm sektörler nazara alındığında, iş 

kazalarının en çok görülen üç ana sebebi: 
Düşmeler,  
Kaymalar, 
Takılıp Düşmeler 
 Avrupa Birliği ülkelerinde de olduğu gibi 

ülkemizde “Yüksekten Düşme“ inşaatlarda 
ölümlü kazaların ana nedenlerinden  



  İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi  Yapı  İşletmesi 
Anabilim Dalı’nda  yapılan araştırmalarda 
inşaatlarda meydana gelen 5239 iş kazası 
analiz edilmiş,  

 sonuç olarak: 

  Ölümlü kazaların %42,9’unun 
yüksekten düşme şeklinde meydana 
geldiği görülmüştür  
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YAPI İŞKOLUNDA  
KAZA NEDENLERİ 
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YAPI İŞKOLUNDA  
KAZA NEDENLERİ - AVRUPA 



 
İNŞAAT 

SEKTÖRÜ 
 

TEFTİŞ 
MODELİ 

 
(2009 ÖNCESİ) 

 GENEL VE KONTROL 
TEFTİŞLER 
 
 BELİRLİ KONULARA 
ODAKLANILMAKSIZIN TEFTİŞ  
ESNASINDA GÖRÜLEN HER 
UYGUNSUZLUĞA İLİŞKİN 
TESPİTLER YAPILDI 
 
 KONTROL TEFTİŞLERİ 
SONUCUNDA DEVAM EDEN 
AYKIRILIKLAR İÇİN İDARİ PARA 
CEZALARI UYGULANDI 



İŞ TEFTİŞİNDE YENİ YAKLAŞIM 

YENİ YAKLAŞIM/PROAKTİF 

Çalışma hayatının teftişinde etkinliği artırmak 
için yeni politikalara, yaklaşımlara ve stratejilere 
ihtiyaç duyulmuştur.  
Tepkisel teftişlerin (İK ve MH incelemelerini 
içeren) oranının azaltılmasını, 
Güvenlik kültürünün artırılmasını, 
Sosyal sorumluluk konusunda bilinç 
oluşturmasını, 
Taraflarla yakın işbirliğini sağlayan ÖNLEYİCİ 
TEFTİŞLERE ağırlık verilmesi benimsenmiştir 



AMAÇ VE YÖNTEM 
AMAÇ:  
İş sağlığı ve güvenliği koşullarının  
hızlı, etkin, aktif ve kalıcı bir şekilde iyileştirilmesi 
ve önleyici yöntemlerin hızla devreye 
sokulmasını sağlamak 
YÖNTEM:  
Yapı işyerlerinde yüksekten düşme  riskinin 
tespit  edilmesi halinde işyerinin kapatılması 
VEYA işyerinde işin durdurulması  yoluna 
gidilmiş, bu riskler giderilmeden işyerinde  
çalışılmasına müsaade edilmemiştir 



Sosyal tarafların (meslek odaları, 
sendikalar, vs..), ilgili kurum ve kuruluşların 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
faaliyetleri (sempozyumlar, seminerler, 
toplantılar, eğitimler, vs..) gerçekleştirilmiş, 

Kitapçık, broşür dağıtımı sağlanmış, 

Basın ve yayın araçlarından faydalanılmıştır 



İNŞAAT 
SEKTÖRÜ 

(BİNA) 
 

TEFTİŞ 
MODELİ 

(2009-) 

 2009 YILINDA PİLOT UYGULAMA   
   Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, 

Eskişehir ve Kayseri  
  
 RİSK ODAKLI TEFTİŞLER 
   YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
  
 Teftişler, 2012 yılından İtibaren 

“YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA“ 
ODAKLI genel denetimler şeklinde 
devam etmiştir 

 
 Yaptırım: HAYATİ RİSKLER İÇİN  
 İŞİN TAMAMEN YA DA KISMİ 

DURDURULMASI + İPC  



 HES İNŞAATLARINDA 
ANKARA GRP BŞK.LIĞINA 
BAĞLI İLLERDE PİLOT 
TEFTİŞLER 

 
 GENEL DENETİM  
 (TEK AŞAMALI) 
 DENETİM KONUSU: GENEL   
  OLARAK TÜM İSG KONULARI 

 
 TESPİT EDİLEN 

NOKSANLIKLAR İÇİN İDARİ 
PARA CEZALARI 

HES 
İNŞAATLARI 

 
TEFTİŞ 

MODELİ 
(2012) 



  PROGRAMLI TEFTİŞLER  
   (İKİ AŞAMALI) 
   İLK AŞAMADA TESPİT EDİLEN     
     NOKSANLIKLAR AYNI AY  
     İÇERİSİNDE 2. AŞAMADA   
     DENETLENMİŞTİR 
 TEFTİŞ KONULARI (BELİRLİ KONULAR) 
 YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
 İSG ORGANİZASYONU 
 YANGIN-PARLAMA-PATLAMA 
 KAZI VE TÜNEL ÇALIŞMALARI 
 BARINMA YERLERİ 

 2. AŞAMADA GİDERİLMEYEN HAYATİ 
RİSKLER İÇİN DURDURMA KARARI VE 
İDARİ PARA CEZALARI 

HES 
İNŞAATLARI  

 
TEFTİŞ 

MODELİ 
(2013) 



2014 YILI 

 EKİM AYINA KADAR: 
 586 adet programlı ve 118 adet program dışı olmak  
 üzere toplam 704 adet teftiş yapılmış, 157 
 işyerinde İŞİN DURDURULMASI kararı alınmış, 
 309  işyerine toplam 2.240.424,00 TL. İDARİ 
 PARA CEZASI uygulanmıştır. 



EKİM AYINDA: 
 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük 
iller başta olmak üzere 45 ilde yürütülmüştür 
 İllerin belirlenmesinde 2013 yılına ait istatistikler 
esas alınmış, yapı işyerlerinde meydana gelen ölümlü iş 
kazası sayıları, işyeri sayısı, illerdeki toplam iş kazası 
hızları dikkate alınmıştır 
 Teftişin Konusu: Yüksekte Çalışma ve Barınma 
Yerleri 
 184 heyet, 315 İş Müfettişi görev almıştır 

2014 YILI 

DENETLENEN 
İŞYERİ SAYISI 

DURDURULAN 
İŞYERİ SAYISI 

TEFTİŞ SAYISI 2079 1610 



DENETİMLERDE GÖZLEMLENEN  
SEKTÖREL SORUNLAR 

Çalışanlarımızda ve işverenlerimizde iş güvenliği 
kültürü gelişmemiştir 

Sektörün dinamik yapısına bağlı olarak sürekli 
değişen koşullar sebebiyle işverenler gerekli 
önlemleri almakta zorlanmaktadır 

 İşyerlerinde, Yasanın şart koştuğu iş sağlığı ve 
güvenliği organizasyonu oluşturulmamaktadır 

Teftişler sonrasında işyeri koşulları kısa süre 
içerisinde eskiye dönmekte, işverenlerce alınan 
önlemlerin sürekliliği sağlanmamaktadır 



Özellikle küçük ölçekli işyerlerinde şantiye şefleri 
fiilen işin başında bulunmadığından yapım işleri 
kalfa, usta gibi ekip başlarının idaresinde 
yürütülmekte, çalışanlar tamamen kendi 
inisiyatifiyle iş görmekte ve iş kazalarının büyük bir 
kısmı da bu tür yapı işyerlerinde meydana 
gelmektedir 

 İşyerlerinde daha önceden kullanılmış, yıpranmış, 
aşınmış ve hiçbir standardı bulunmayan iskeleler, 
kalıp malzemeleri, donanımlar vb. ekipmanlar 
kullanılmaktadır 

DENETİMLERDE GÖZLEMLENEN  
SEKTÖREL SORUNLAR 



Taşeronlaşmanın yaygınlaşması iş sağlığı ve 
güvenliğini son derece olumsuz etkilemektedir 

Proje hazırlık safhasında hazırlanması gereken 
Sağlık ve Güvenlik Planları ‘na hemen hemen 
hiç bir şantiyede rastlanılmamaktadır 
 

DENETİMLERDE GÖZLEMLENEN  
SEKTÖREL SORUNLAR 



 Teftişin Konusu: Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği 
Mevzuatı 
 Türkiye genelinde yaklaşık 4000 işyerinin teftiş 
edilmesi planlanmaktadır. 

2015 YILI 



YAPI İSKELELERİ 

Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan 
Cephe İskeleleri ve İskele Şeklinde 
Kullanılan Geçici İş Ekipmanları: 

 TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 
 



Sabit veya Hareketli, Daimi veya Geçici 
Asılı Erişim Donanımları:  

 TS EN 1808 + A1 
 

YAPI İSKELELERİ 



Sütunlu Cephe Platformları:  
 TS EN 1495+A2 

YAPI İSKELELERİ 



• Kalıp İskeleleri: TS EN 12812  
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YAPI İSKELELERİ 



• Çalışma 
platformları? 

• Ara 
korkuluklar?  

• Ana 
korkuluklar? 

• Merdiven 
sistemi?  

• Çapraz 
bağlantılar? 

    İSKELELERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



 SABİTLEME KOŞULLARI 



 TOPLU KORUNMA ÖNLEMLERİNE (platformlar, 
korkuluklar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, 
güvenlik ağları veya hava yastıkları vs.) öncelik 
verilmelidir 

 Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen 
ortadan kaldıramadığı ya da  uygulanmasının 
mümkün olmadığı durumlarda veyahut daha 
büyük tehlike doğurabileceği durumlarda KİŞİSEL 
KORUYUCU YÖNTEMLERE (uygun bağlantı 
noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam 
vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik 
sistemleri, vs.) kullanılmalıdır 



• Ana korkuluk, ara elemanlar, platformlar, eteklik  
• Çalışma platformlarında yağmur, kar, buz vs. 

karşı önlem  
• Merdiven - ulaşım sistemleri,  
• Uygun kurulum, sabitleme, sağlamlık, 

dayanıklılık, zemin şartları, yük dağıtan uygun 
ayak sistemleri 

• Enerji hatlarına yeterli mesafe 
• Bina-iskele arası mesafe 
• Statik elektriğe karşı topraklama  

 

GENEL TEDBİRLER 



İSKELELERDE TEMEL RİSKLER 
 Kurulum, montaj ve söküm aşamasında ortaya çıkan 

riskler 
 Kullanım esnasında ortaya çıkan riskler 
  
 Meydana gelen kazaların ana sebepleri: 
 Tehlikeli Kurma ve Sökme Metotları: güvenli yöntemlerin 

izlenmemesi 
Kurulmuş İskele Üzerindeki Hatalar: taşıyıcı elemanların 

doğru kurulmaması veya platform korkuluk sistemlerinin 
bulunmaması 

 İskelelerin Yanlış Kullanımı: iskele üzerindeki merdivenin 
uygun şekilde sabitlenmemesi veya iskelelerin yer değişikliği 
sırasında insan düşmesi 
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GÜVENLİ KORKULUK ÖZELLİKLERİ 
  Platformdan en az bir metre yükseklikte ve  
herhangi bir yönden gelebilecek en az 125  
kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk, 
Topuk levhası ile ana korkuluk arasında 
açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak 
şekilde konulan ara korkuluk,  
Platforma bitişik, en az 15 santimetre    
yüksekliğinde topuk levhası 
 



İSKELE KONTROL RAPORU 
• Kullanılmaya başlamadan önce, 
• Haftada en az bir kez, 
• Üzerinde değişiklik yapıldığında, 
• Belli bir süre kullanılmadığında, 
• Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi 

olumsuz hava şartlarına veya denge ve 
sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara 
maruz kaldığında 
 



• KURMA, KULLANMA VE SÖKME PLANI  
 yapı işyerlerinde: inşaat mühendisi, inşaat 

teknikeri veya yüksek teknikeri 
 Söz konusu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri 

içeren standart form şeklinde olabilir 
• İskelelerin kurulması, sökülmesi 

veya üzerinde önemli değişiklikler yukarıda 
belirtilen uzman kişiler yönetiminde yeterli 
eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır 

  



KURULUM ŞARTLARI 
İskeleler mutlaka sağlam bir zemine kurulmalı!!! 



KURULUM ŞARTLARI 
    İskele düzgün 

ve sağlam bir 
zemine 
kurulmazsa 
iskelede farklı 
oturmalar 
sonucunda 
stabilitesi 
bozulur !!! 



 İSKELELERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA 





SEYYAR İSKELELER 



 SEYYAR İSKELELER 



Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı 
Bileşenlerden Oluşan   

Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 
  Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; 

  Dış cephe iş iskelelerinin, performans ve 
tasarım hesapları, yatay ve dikey yaşam hatları 
için gerekli olan yapısal düzenlemelere ve 
bağlantı noktalarına dair detay çizimler 
hazırlanarak (proje müellifince ya da yüklenici 
tarafından TSE belgesine sahip 
konfigürasyonların kullanılacağının talep ve 
beyan edilmesi halinde üretici firma tarafından), 
ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye 
teslim edilecek, 



 Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi 
aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı 
çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden 
oluşacak, 
 Projelendirilen dış cephe iş iskelelerinde; ilgili 
standartlarda belirtilen asgari koşullar 
sağlanacaktır 

 
 
     Yürürlük: 01/07/2015 



GÜVENLİĞİ BİRLİKTE 
İNŞA EDELİM  

TEŞEKKÜRLER… 
 http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.

portal?page=baskanlik&id=5 
 Yayınlar: rehberler, broşürler, kataloglar, 

programlı teftiş raporları, soru-cevaplar,  
yargı kararları vs. 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal?page=baskanlik&id=5
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal?page=baskanlik&id=5
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