


AMAÇ

ÇALIŞANLARIN inşaat işlerinde yapılan 
çalışmalarda muhtemel riskler ve 
bunlara karşı alınması gereken önlemleri 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.



KONULAR

• Yapı işleri ve projeler

• Sağlık ve güvenlik planı

• Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları

• o Kazı işleri

• o Kalıp işleri

• o İskeleler

• o Yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı

• o Gemi inşa ve gemi söküm işleri

• • İlgili mevzuat



YAPI İŞLERİ-SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ
Yapı İşleri:

İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü aşağıda yer alan işler ile benzeri diğer işlerin yapıldığı işlere,yapı işleri denir.

1- Kazı

2- Hafriyat

3- İnşa

4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü

5- Değiştirme veya donatma

6- Tadilatlar

7- Yenileme

8- Tamir

9- Sökme

10- Yıkım

11- Restorasyon

12- Bakım, boyama ve temizleme

13- Drenaj

Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya 

Bakanlık yetkilidir.



ÇALIŞMA ŞARTLARI BAKIMINDAN, EN RİSKLİ SEKTÖRDÜR.

İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM SAYISI 
BAKIMINDAN, TÜM SEKTÖRLER ARASINDA BİRİNCİ SIRADA 
YER ALMAKTADIR. 







İnşaat sektörünün özellikleri

 İnşaat işleri genelde kısa süreli olup, çok dinamiktir.

 Şantiyeler sürekli değil geçicidir.

 Çalışma koşulları işyerine göre değişmektedir.

 İnşaat sektöründe branşlaşma çok fazla olup, her birinin 

kendine özgü riskleri vardır.

 İnşaat işyerlerinde birden fazla taşeron çalışmaktadır.

 Çalışma alanı geniş ve dağınıktır.

 Günlük çalışma süreleri uzun ve çalışma saatleri 

düzensizdir.

 Çok sayıda vasıfsız işçi çalışmaktadır.

 İşçi sirkülasyonu fazladır.



İnşaat sektöründeki başlıca riskler

 Yüksekten düşme

 Hareketli bir aracın çarpması

 Elektrik çarpması

 Kazı sırasında yaralanma

 Düşen nesnelerin çarpması

 Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları

 Tehlikeli maddelerle temas

 Gürültüden dolayı işitme kaybı



YÜKSEKTEN DÜŞME

İnşaat sektöründe en sık rastlanan ölümlü 
kaza nedenidir. 
Bu durumun başlıca nedenleri; 
•Korkuluksuz iskele ya da platformlarda 
çalışmak,
•Doğru takılmış bir emniyet kemeri 
kullanmamak,
•Kırılgan çatılar 
•Bakımı, yerleşimi ya da emniyet koşulları 
yeterince sağlanmamış merdivenlerdir.

Yüksekten düşme riski, amaca 
uygun korkuluk ve benzeri 
tedbirler yardımıyla azaltılabilir. 
Sonuçta hala risk mevcutsa, 
emniyet kemeri kullanılabilir.













TAŞIMA ARAÇLARI

İnşaat sektöründe ölümlü kaza nedenlerinde 
yüksekten düşmeyi taşıma araçları ile yapılan kazalar 
takip etmektedir.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi-Eurostat‘a göre, üç 
ölümcül kazadan biri taşıma araçları ile çalışırken 
oluşan kazalardır. Araç kazalarının başlıcaları;
•Çalışanların hareket halindeki araçlarca 
sıkıştırılmaları, 
•Araçtan düşmeler,
•Araçtan düşen malzemelerin oluşturduğu 
yaralanmalar,
•Aracın devrilmesi sonucu oluşan yaralanmalardır.

İnşaat sahasında yapılacak iyi bir
trafik planlaması,uygun yetkinlikte 
operatörler ve ikaz sistemleri 
kaza oluşumunu önemli ölçüde 
azaltacaktır.







KAZI

Kazı çalışmaları da yüksek risk taşıyan 
çalışmalardır. 

Kazı sırasında ciddi yaralanmalara veya ölümlere 

neden olan  kazaları önlemek için; kazı işi ile ilgili 

uygun planlama yapılmalı, uygulanmalı, 

yönetilmeli ve denetlenmelidir. 



KAZI

Kazıya başlamadan önce aşağıda belirtilen 
durumlar  için planlama yapmak gerekir:

•Kenarların çökmesi
•Kazıda çalışanların üzerine malzeme düşmesi
•Kazı alanına insan ve araçların düşmesi
•İnsanların teçhizattan darbe alması
•Yakındaki yapıların zarar görmesi 
•Yeraltı hizmetleri ile temas
•Kazı alanına giriş
•Zehirli veya boğucu gaz 
•Halka yönelik kazalar





İnşaat sektörü, çalışanların sadece
güvenlikleri açısından değil sağlıkları
açısından çok riskli bir sektördür. Her
yıl inşaat sektöründe binin üzerinde
insan hayatını kaybederken çok daha
fazlası ise kalıcı rahatsızlıklar
yaşamaktadır.



KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

İnşaatlarda çok yaygın görülen
rahatsızlıklardandır. Son yapılan araştırmalar
bu tür hastalıkların genellikle duvar, sıva ve
ahşap işleri ile ilgili mesleklerle direk ilişkili
olduğunu göstermiştir.







GÜRÜLTÜ

İnşaat sektöründe gürültüye sebep olan  birçok 
iş bulunmaktadır. Bu durum, çalışanların sadece 
kendi işlerinden kaynaklanan gürültüye değil,  
çalışma alanında yapılan diğer işlerden 
kaynaklanan gürültüye de maruz kaldığını 
göstermektedir. 
Temel gürültü kaynakları:
Darbeli araçlar ( beton kırıcılar gibi) 
Patlayıcılar 
Basınçlı havayla çalışan ekipman





Sağlık ve güvenlik; inşaatın her 
aşaması (inşaat öncesi, inşaat 
sırası, ve inşat sonrası) için ayrı 
ayrı planlamalıdır. 



SAHADA ÇALIŞMA BAŞLAMADAN ÖNCE PLANLAMA
Makineler ve iş ekipmanlarının tedariki için bir satın 
alma politikasının belirlenmesi (ör: az gürültülü ve az 
titreşimli aletlerin alınması),
İhale şartnamelerine sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin 
de eklenmesi (en azından mevzuata uygunluğun 
sağlanması),
İş sürecinin, zarar görebilecek kişi sayısını azaltacak 
şekilde planlanması (ör: gürültülü işlerin işçi sayısının 
en az olduğu zamanlarda yapılması),
Kontrol faaliyetlerinin, sahada çalışma  başlamadan 
önce yapılması (ör: planlama, eğitim ve bakım 
faaliyetleri),
İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımı 
ve etkin istişare için prosedürlerin hazırlanması,
Yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların 
eğitilmiş olmalarının, böylece kendilerinin ve diğer 
çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik risk 
oluşturmaksızın işlerini yürütebilmelerinin sağlanması.



SAHA YÖNETİMİ
İşverenler, proje sorumlusu ile işbirliği yapmalı ve 
işçilerin sağlık ve güvenliğini birlikte korumalıdırlar. 
Bu, aşağıdaki yöntemlerle başarılabilir;
•Tüm işçileri risklerden koruyarak
•Kaçınılamayan riskleri değerlendirerek
•Riskler ile kaynağında mücadele ederek
•Çalışanları korumak amacıyla toplu önlemler alarak
•Başka alternatif olmadığı durumlarda bireysel 
önlemlere yönelerek
•Acil durum prosedürleri oluşturarak
•Çalışanları mevcut riskler ve gerekli kontrol önlemleri 
hakkında bilgilendirerek
•Uygun eğitimlerin verilmesini sağlayarak



Proje Sorumlusu





İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, 
yapı işine başlamadan Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne bildirim 
vermekle yükümlüdür;

- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı 
olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,

- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma 
gerektiriyorsa.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, 
açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine 
konulacaktır. 

Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.



BİLDİRİMDE YER ALAN BİLGİLER
1. Bildirim tarihi,

2. İnşaatın tam adresi,

3. Yüklenicilerin ad ve adresi,

4. Proje tipi (*),

5. Proje sorumlularının adı ve adresi,

6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

8. İşin planlanan başlama tarihi,

9. Planlanan çalışma süresi,

10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,

11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,

12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.

(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)



Yapı işinde aşağıda belirtilen risklerin 
bulunmaması halinde koordinatör 

atanmayabilir.
EK– II

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

1- Özellikle yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel 
özelliklerinden dolayı, işçilerin toprak altında kalma, bataklıkta batma veya 
yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.

2- Yasal olarak sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinden dolayı işçilerin sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan 
maddelerle yapılan işler.

3- Yürürlükteki mevzuat uyarınca, denetimli ve gözetimli alanlar 
belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.

4- Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.

5- Boğulma riski bulunan işler.



Yapı işinde aşağıda belirtilen risklerin 
bulunmaması halinde koordinatör 

atanmayabilir.
6- Kuyu, yeraltı kazıları ve tünel işleri.

7- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı 

işler.

8- Basınçlı keson içinde yapılan işler.

9- Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.

10- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
(b) bendinin 2 nci alt bendi kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye 
ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.



Hazırlık Koordinatörü: Projenin 
hazırlık aşamasında işveren veya proje 
sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve 
Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate 
alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir 
sağlık ve güvenlik planı hazırlayan  veya 
hazırlanmasını sağlayan gerçek veya tüzel 
kişi.



SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANIİşveren veya proje sorumlusu, yapı işine 
başlamadan önce, sağlık ve güvenlik planı 
hazırlayacaktır.

Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate 
alarak, uygulanacak kuralları belirleyen plan.

• Projenin Hazırlanması aşamasında hazırlanır.

• Hazırlık Koordinatörü /leri tarafından hazırlanır veyahut 
hazırlatılır.

• Yapı alanında bir önceki slaytta belirtilen işler 
yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler bu planda yer 
alır.





MÜŞTERİ,
İŞİN SAHİBİ,

İHALE MAKAMI

İŞİ YAPTIRANDAN 
İŞİ ALAN VE 

YAPIMINI 
ÜSTLENEN GERÇEK 
VEYA TÜZEL KİŞİ

İŞİ YAPTIRAN

ASIL İŞVEREN

PROJE 
SORUMLUSU

KOORDİNATÖR

ALT İŞVEREN

ASIL İŞVERENDEN 
İŞİN BİR 

BÖLÜMÜNÜ ALAN 
GERÇEK VEYA 
TÜZEL KİŞİ

İŞVEREN TARAFINDAN 
GÖREVLENDİRİLEN VE İŞVEREN 

ADINA PROJENİN 
TAMAMLANMASINDAN, 
UYGULANMASINDAN VE 

UYGULAMANIN KONTRÖLÜNDEN 
SORUMLU GERÇEK VEYA TÜZEL 

KİŞİ 

İŞVEREN VEYA PROJE SORUMLUSU 
TARAFINDAN SORUMLULUK 

VERİLEN SAĞLIK VE GÜVENLİKLE 
İLGİLİ GÖREVLERİ YAPAN GERÇEK 

VEYA TÜZEL KİŞİ



İŞİ YAPTIRAN

Proje 
Sorumlusu

Koordinatör
Müteahhit
İşveren

Müteahhit
İşveren



KOORDİNATÖRLERİN                                                                 PROJE 
UYGULAMA AŞAMASINDAKİ                                        GÖREVLERİ

Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;

a)  Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması 
için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;

İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin 
tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının 
koordinasyonunu sağlayacaktır.



KOORDİNATÖRLERİN                                                                 
PROJE UYGULAMA AŞAMASINDAKİ                                        

GÖREVLERİ

b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve 
gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların 
korunmasını, bu anlamda

a) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması,

b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl 
sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların 
belirlenmesi,

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,

d) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak             
teknik bakım ve kontrollerinin yapılması,

e) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için 
uygun depolama alanları ayrılması ve bu alanların sınırlarının 
belirlenmesi,

f) Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının 
düzenlenmesi,

g) Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması,

h) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki      
işin durumuna göre yeniden belirlenmesi,

i) İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği,

j) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin 
dikkate alınması,

prensiplerinin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa sağlık ve 
güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.



KOORDİNATÖRLERİN                                                                 PROJE 
UYGULAMA AŞAMASINDAKİ                                        GÖREVLERİk) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen 

değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında ve 
yapı alanında daha sonra yapılacak  işler sırasında sağlık ve 
güvenlik bilgilerini içeren dosyada gerekli düzenlemeleri 
yapacak veya yapılmasını sağlayacaktır.

l) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılan işverenler de 
dahil olmak üzere, işverenler arasında organizasyonu 
sağlayacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri 
korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine 
edecek,

İşçiler ve diğer taraflar ile bilgi alış verişini sağlayacak 
ve gerekli hallerde kendi adına çalışan kişilerin de bu 
çalışmalarda yer almasını sağlayacaktır.



KOORDİNATÖRLERİN                                                                 PROJE 
UYGULAMA AŞAMASINDAKİ                                        GÖREVLERİ

m) Yapı işyerinde güvenli bir şekilde 
çalışılmasını sağlamak üzere gerekli 
kontrollerin yapılmasını koordine edecektir.

n) İzin verilen kişilerden başkasının yapı 
alanına girmesini önlemek üzere gerekli 
düzenlemeleri yapacaktır.



DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ



DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ii-1) Makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve 
diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak,

ii-2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve 
kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak,

ii-3) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik 
donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak 
çıkarmamak ve değiştirmemek,

ii-4) İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu 
kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya 
koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene 
veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek,

ii-5) İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili makam 
tarafından belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle 
veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği yapmak,

ii-6) İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması 
ve kendi yaptıkları işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin 
önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile mevzuat 
uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak,



DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ii-7. Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması,

ii-8. Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın 
nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya 
yolların belirlenmesi,

ii-9. Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,

ii-10. Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik 
olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılması,

ii-11. Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler 
için uygun depolama alanları ayrılması ve bu alanların sınırlarının 
belirlenmesi,



DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ii-12. Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının 
düzenlenmesi,

ii-13. Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması,

ii-14. Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı 
alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi,

ii-15. İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği,

ii-16. Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile 
etkileşimin dikkate alınması,



DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ









AMACINA UYGUN OLMAYAN  KORKULUKLAR



SÜREKLİ OLMAYAN EK TEHLİKE YARATAN KORKULUKLAR



Dekoratif Taş Döşeme
İşinin Ardından Korkuluk
Monte Edilmemiş

























DAĞINIK VAZİYETTE OKSİ-GAZ TÜPLERİ



KİMYASALLARIN DEPOLANMASI

İşyerlerindeki yanıcı kimyasal ve
oksi-gaz

tüpler; Mümkün olduğu kadar az
miktarda, Ayrı

binalarda veya bölmelerde, Isı kaynakları
ve araç

çarpması riskinden uzak, Devrilmesine
karşı önlem

Alınmış şekilde depolanacaktır.

(PARPAT Madde: 76, 100 )



ÇARPMAYA VE DEVRİLMEYE KARŞI ÖNLEM YOK



İNŞAAT GİRİŞLERİNDE MALZEME DÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM YOK



MALZEME DÜŞMESİ



İNŞAAT GİRİŞLERİNDE MALZEME DÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM



YÜKSEKTEN MALZEME DÜŞMESİNE KARŞI ALINAN UYGUN ÖNLEM



KİRALANAN İŞ EKİPMANLARI



GÖTÜRÜ USULÜ KALDIRMA İŞİ YAPAN VİNÇ İÇİN GEREKLİ  TEDBİRLER 
ALDIRILMAMIŞ, AYAKLAR SAĞLAM ZEMİN ÜZERİNE KURULMAMIŞ



GÖTÜRÜ USULÜ KALDIRMA İŞİ DOZER İÇİN GEREKLİ
TEDBİRLER ALDIRILMAMIŞ, OPERATÖR KABİNİ YOK



KAZI İŞLERİ

• Kazı çalışmaları sırasında oluşan ve ciddi 
yaralanmalara veya ölümlere neden olan 
kazaları önlemek için ; kazı işi ile ilgili 
uygun planlama yapılmalı ,planlar 
uygulamaya konulmalı ve uygulama 
sistematik olarak denetlenmeli ,denetleme 
sonucunda aksayan yönlerle ilgili tedbirler 
alınmalıdır.



KAZI ÇALIŞMALARI



KAZI İŞLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN PLANLANMASIKazıya başlamadan önce aşağıda belirtilen tehlikelere karşı planlama 
yapmak gerekir.

-Kenarların çökmesi

-Kazıda çalışanların üzerine malzeme düşmesi

-Kazı alanına insan ve araçların düşmesi

-İnsanların herhangi bir teçhizattan zarar görmesi

-Yakındaki yapıların zarar görmesi

- Yeraltı hizmetleri ile temas

-Kazı alanına giriş

-Duman

-Halka yönelik kazalar,

Bu tehlikelere karşı alınacak tedbirler payanda,iksa bağlantıları vb 
gerekli ekipmanların çalışma başlamadan önce işyerinde bulundurulmasını 
da içermektedir.



-Kazı alanı güvenli bir açıyla şev vererek,ya 
da plaka veya 

uygun tahkimat sistemleri ile desteklenerek 
kenar ve uçların 

çökmesi önlenmelidir.

-Tahkimat yapılmamış kazılara 
girilmemelidir.

- Derin olmayan hendeklerde bile çalışmanın 
tehlikeli 

olabileceği dikkate alınmalıdır. Eğer iş, 
hendekte eğilme veya 

diz çökmeyi gerektiriyorsa ,hendek derin 
olmasa bile destek 

sağlamak gerekebilir. 

KAZI ALANININ ÇÖKME TEHLİKESİNE KARŞI



• Kazıdan çıkan toprak, kaymasına engel olmak üzere 
gerektiği uzaklığa atılmalıdır.

• Kazının, komşu bir yapıyı tehlikeye atması 
engellenmelidir. 

• Bunların mümkün olmaması halinde,

ve  

• Şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 cm.’ den  
daha derin kazılarda  İKSA yapılmalıdır.





Yapı kazılarında, kazı yan yüzlerinin, kendini tutamayıp 
kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek 
amacıyla uygulanan sisteme İKSA denir. 



KAZI ALANLARINA İNSAN VE ARAÇ 
DÜŞMESİNE KARŞI





ÇALIŞANLARIN TEÇHİZATTAN ZARAR 
GÖRMESİNE KARŞI



YAKINDAKİ YAPILARIN ZARAR GÖRMESİNE KARŞI



YERALTI HİZMETLERİNDEN SAKINMA (ELEKTRİK,SU,DOĞALGAZ VB )



KAZI ALANINA GİRİŞ



DUMAN



HALKIN KORUNMASI



GÖZETİM

-Kazı desteğinin kurulması,değiştirilmesi 
veya kaldırılması yetkili bir kişinin 
gözetiminde yapılmaldır.

-Kazı alanlarında çalışan kişilere nasıl 
güvenli çalışacaklarına  dair açık talimat 
verilmelidir.



KAZILARIN DENETİMİ
-Yetkili bir kişi kazıları denetlemelidir.

• Denetleme ;

• -Çalışmaya başlamadan önce her vardiyanın 
başlangıcında ,

• -Kazının sağlamlığını  ve stabilitesini etkileme 
ihtimali olan her durumdan sonra,

• -Kaya toprak ya da diğer maddelerin kayması ya da 
düşmesi gibi olaylardan sonra yapılmalıdır.

Denetimleri takiben yazılı bir rapor hazırlanmalıdır.

Denetim kazının güvenli olmadığını gösteriyorsa 
çalışma durdurulmalıdır.
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YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

“KAZI”



YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

“KAZI”
• Madde 21 - Kazıların her bölümü 4 üncü maddede belirtilen sorumlularca 

her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalışılmasında bir sakınca 
olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışılmasında sakınca 
olduğu anlaşılırsa sakınca giderilenceye kadar iş durdurulacaktır. Her iki 
halde de, durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir. 

Madde 22 - Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın 
dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır. 

Madde 23 - Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert 
kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini 
tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü 
hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 
santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun 
şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle 
tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas 
başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı 
çıkarılacaktır. 

İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine 
kaydedilecektir. 



• Madde 24 - Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 
santimetreden daha derin toprak yığınlarının 
ve her derinlikte yapılan temel ve kanal 
kazılarında yan cıdarların altlarını şerit gibi 
kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır. 

Madde 25 - 150 santimetreden daha derin 
olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için 
yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. 
İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için 
kullanmak yasaktır. 

Madde 26- Kuyu ve lağım çukurları gibi derin 
yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri 
ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araçlar 
verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi 
çalışma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır. 



Madde 27 - Kazı işlerinde yağış sırasında 
işçi çalıştırılmaz. 
Yağışın durmasından ve güvenlik 
tedbirlerinin alınmasından sonra işçi 
çalıştırılabilir. Arazi durumuna göre, 
muhtemel su baskınlarına karşı gereken 
tedbirler alınacaktır. 

Madde 28 - İşveren, yağışlı havalarda, 
işçilerin ıslanmalarını önlemek için, 
kendilerini koruyacak kapalı bir yer 
sağlamakla yükümlüdür. İşçiler ıslak elbise 
ile çalıştırılamaz. 

Madde 29 - Su içinde çalışmayı gerektiren 
hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler 
verilecektir. Diz boyunu aşan suların 
yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler 
alınacaktır. 



• Madde 30 - Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan 
kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Bu 
makinaların üzerinde ehliyetli oparatörden başka kimse 
bulundurulamaz. 

Madde 31 - Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla 
girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz, 
bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır. 
Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz. 

Madde 32 - Kazıdan çıkan toprak,kaymasına engel olmak 
üzere,toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır.Bunun 
mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır. 



• Madde 33 - Kazının,komşu bir yapıyı devamlı veya 
geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin 
gerektirdiği tedbirler alınacaktır. 

Madde 34 - Maden ocakları hariç inşaat yapmak 
amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı 
galerilerinde yapılan tahkimat her posta 
değişiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük 
yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır. Yeraltı 
işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına 
karşı gereken tedbirler alınacaktır. 

Madde 35 -Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin 
kullanıldığı hallerde 100 metre uzaklıktaki çevrede 
kavlak muayenesi yapılacaktır. Bu maddelerin 
kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve 
yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı 
saptanmadan kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere 
girilmesi yasaktır. Bu hususlar yapı iş defterine 
yazılır. 



Madde 36 - Yeraltı işlerinde, delme ve 
kazma sırasında işçilerin sağlığını 
koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli 
ve uygun havalandırma tesisatı 
yapılacaktır. 

Madde 37 - Çeşitli gazların hava ile 
patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği 
yeraltı işlerinde, açık alevli lamba veya 
cihazlar kullanılmayacaktır. 

Madde 38 - Kuyu, tünel, galeri ve benzeri 
yerlerin örme duvar veya betonla 
takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır. 



Madde 39 - Kaya kazılmasını gerektiren 
yeraltı işlerinde, sulu delici makinalar 
kullanılacak veya tozların işçilerin sağlığına 
zarar vermemesi için gerekli diğer tedbirler 
alınacaktır. 

Madde 40 - Patlayıcı maddelerin kullanıldığı 
veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, 
kazı toprağı ıslatılacaktır. 

Madde 41 - Yeraltı çalışmalarında, bucurgat 
başında devamlı bir işçi bulundurulacaktır. 
Derinliğin 6 metreyi aştığı hallerde, elle 
çalıştırılan bucurgat en az 2 işçi tarafından 
kullanılacaktır. 

Madde 42 - Derinliği 25 metreyi aşan 
kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları 
için kullanılan bucurgatlar veya vinçler fren 
tertibatlı olacak ve motorla işletilecektir. 



• Madde 43 - Su baskını olasılığı bulunan arazide yapılan 
galeri çalışmalarında, işçilerin hızla boşaltılmasını 
sağlıyacak çıkış yerleri bulundurulacak veya yeterli 
sayıda yükseltilmiş hücreler yapılması gibi uygun 
tedbirler alınacaktır. 

Madde 44 - Galerilerin tabanlarında bulunan boşluklar, 
seviye farkları, daralan geçitler, alçak kemerler, araba 
veya katarların yolları ve geçitleri gibi işçiler için bir 
tehlike veya sıkışıklık gösteren engeller, uygun ve 
yeterli bir şekilde aydınlatılacaktır. 

Madde 45 - Taşıt araçlarının kullanıldığı galerilerde 
yeterli bir aydınlatmanın yapılamaması halinde, 
çalışılan yerler iyice gürülebilecek şekilde ışıklarla 
işaretlendirilecek ve taşıt katarlarının önünde beyaz, 
arkasında kırmızı ışıklar yakılacak veya arkalarında 
aynı rengi aynı derecede yansıtacak kedi gözü veya 
benzeri işaret bulundurulacaktır. 





YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
10. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri

10.1. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında;

(a) Uygun destekler ve setler kullanılacak,

(b) Malzeme veya cisim düşmesi veya su baskını tehlikesine ve insanların 
düşmesine karşı uygun önlemler alınacak,

(c) Sağlık için tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava 
sağlamak için bütün çalışma yerlerinde yeterli havalandırma yapılacak,

(d) Yangın, su baskını veya göçük gibi durumlarda işçilerin güvenli bir 
yere ulaşmaları sağlanacaktır.

10.2. Kazı işlerine başlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım 
sistemleri belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri 
asgariye indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.

10.3. Kazı alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanacaktır.

10.4. Toprak ve malzeme yığınları ve hareketli araçlar kazı yerinden uzak 
tutulacak ve gerekiyorsa uygun bariyerler yapılacaktır.



KALIP
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Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde  
Alınacak Güvenlik Tedbirleri 

Madde 107 - Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına 
düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı 
hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına 
korkuluklu iskele yapılacaktır. 

Madde 108 - Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan 
ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmağa başlanılacaktır. Tavanın 
3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu 
yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır. 
Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa 
iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik 
tedbirleri alınacaktır. 

Madde 109 - Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk 
tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik 
tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir. 





Madde 112 - Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre 
yapılacaktır. 

1 - Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha 
temizlenecektir. 

2 - Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.

3 - Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri 
araçlardan yararlanacaklardır. 

4 - Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir. 

5 - Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir. 

6 - Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri 
alınacaktır. 

7 - Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için 
malzeme dengeli olarak, iki noktadan bağlanacaktır. 



YÖNETMELİK



İskeleler

İskeleler kabul edilmiş standartlara uygun 
yapıda, sağlamlık ve dayanıklılık hesapları 
yapılmış olacaktır. 



İskelenin Kurulması

• Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili 
teknik elemanın yönetimi altında, 
tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve 
malzeme özellikleri göz önünde 
bulundurularak kurdurulacak veya 
söktürülecektir.

• İskeleler, sık sık kontrol edilecektir.



İskelenin Özellikleri

• İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak 
işin özelliklerine ve taşınacak yüke uygun olacak ve güvenli 
çalışma ve geçişlere izin verecektir. 

• İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket 
etmeyecek şekilde kurulacaktır. Platform elemanları ve dikey 
korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli 
boşluklar bulunmayacaktır.

• Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri 
kadar çapraz borularla takviye edilecek ve ayrılmayacak şekilde 
sabitlenecektir.

• Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin 
kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile 
işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla 
önlenecektir.



İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri 
nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı 
önleyecek tedbirler alınacaktır. 

İskelelerde görülecek arızalar derhal 
onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya 
yenileri ile değiştirilecektir. 

İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi 
engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.

Vinç veya benzeri makinaların 
kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye 
takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza 
veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. 







Yapı İskelelerinde Alınacak 
Güvenlik Tedbirleri



Yapı İskelelerinde Alınacak 
Güvenlik Tedbirleri



Yapı İskelelerinde Alınacak 
Güvenlik Tedbirleri









İŞE UYGUN OLMAYAN PLATFORM
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GEMİ İNŞATersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan

13.02.2009
27140 Dayandığı Kanun 14.04.2006 - 0618 

(1) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiş olan iç sular (göl ve
nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar
üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan
tersane, tekne imal ve çekek yerlerine uygulanır. 

(2) Balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar
içerisindeki çekek yerleri askerî tesisler, polis tesisleri, serbest bölgeler
sınırları içinde kalan tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz. 



Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi/su araçlarına
bakım-onarım ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa ve tadilat
hizmeti veren tesisi, 

İşletme izni: Yatırımları tamamlanmış, İdarece tespit edilen Ek-3, Ek-4, 
Ek-5, Ek-6’da belirtilen asgari kriterlere ve başvuru evraklarına göre
uygunluğu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni, 

Kısmi işletme izni: Kısmen tamamlanmış, İdarece tespit edilen Ek-3, 
Ek-4, Ek-5, Ek-6’da belirtilen asgari kriterlere ve başvuru evraklarına
göre uygunluğu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni,

Yüzer havuz işletme izni: İdarece uygun görülen şekilde tersane ve
tekne imal yerlerinde konuşlandırılıp, çalışabileceği tespit edilen yüzer
havuz için verilen izni



Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-
onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân
sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine
sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini, 

1)A Tipi Tersane: 300 (üçyüz) dönümün üstünde alana sahip, deniz
cephesi 200 (ikiyüz) metre üzerinde olan ve fiziki şartları elverdiği
takdirde Suezmax’ın üstünde (150.000 DWT’un üzeri), konteynerlar da
ise Postpanamax’ın üstünde gemilere de (4000 TEU’nun üzerinde) 
hizmet verebilen tesisi, 

2) B Tipi Tersane: 80 (seksen) dönümün üstünde, en fazla 300 (üçyüz) 
dönüm alana, en az 100 (yüz) metre deniz cephesine sahip olan ve
fiziki şartları elverdiği takdirde en fazla Suezmax gemilere (120.000 -
150.000 DWT), konteynerlar da ise en fazla Panamax gemilere (3000-
3999 TEU) hizmet verebilen tesisi, 

3) C Tipi Tersane: En fazla 80 (seksen) dönüm alana, en az 50 (elli) 
metre deniz cephesine sahip olan ve fiziki şartları elverdiği takdirde en 
fazla Handysize gemilere (10.000-30.000 DWT), konteynerlar da ise en 
fazla Handy (1000-1999 TEU) gemilere hizmet verebilen tesisi, 



• a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve
taşeron olarak tüm çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı
gemi mühendisi olmak zorundadır. 

• b) Tekne imal ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi
mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların
%2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. 

• c) Kooperatif olarak faaliyet gösteren tesislerde kısmi
işletme/işletme izni kooperatif adına alınmış ise en az iki gemi
mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların
%2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. 

• ç) Kooperatiflerde, kısmi işletme/işletme izni üye adına alınmış ise
en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak
tüm çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi
olmak zorundadır. 

• d) On ve daha az çalışanı olan tekne imal ve imalat yapan çekek
yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması şartı aranmaz. 



e) İmalat/inşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi
çalıştırılması şartı aranmaz.

f) Her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçleri kullanan operatörler
tersanenin daimi personeli olmak ve çalıştırılan mühendis, operatör
ve kalifiye elemanlar, diplomalı/sertifikalı olmak zorundadırlar. 

“(8) Tesis işleticisi Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) "A tipi 
muayene kuruluşu" olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen
iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur;” 

“a) Tesislerinde bulunan kaldırma ve iletme donanımlarının gerekli
muayenelerini yaptırmak, tesis ekipmanlarının çalışıp çalışmadığını
kontrol ettirmek ve yük testlerini yaptırmak,” 

“b) Basınçlı hava ihtiyacını karşılayan hava tanklarının ve benzeri
basınçlı kapların periyodik kontrollerini yaptırmak,” 



“(1) Tesisler ve yüzer havuzlar iki yılda bir kere İTDK tarafından
denetlenir. Eksikliklerin giderilmesi için düzeltme süresi verilir. Süre
sonunda eksikliklerini gidermeyenlere yaptırım maddeleri uygulanır.” 

“(14) Kısmi işletme/işletme izninin alınması ile birlikte tesislerde tüm
çalışanlara (daimi ve taşeronlara) ait üç ayda bir Sosyal Güvenlik
Kurumundan onaylı olacak şekilde tesiste çalışan personel listesi, 
mühendisler için diploma, operatörler ve kalifiye elemanların
diploma veya sertifikalarının İdareye verilmesi zorunludur. Aksi
takdirde yaptırım hükümleri uygulanır. 



GEMİ SÖKÜM

• Gemi söküm faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 
İdareden gemi söküm yetki belgesi almak zorundadırlar. 

• Gemi sökümcüsü, söküm izni almadan gemi söküm işlemi yapamaz. 

• Sökülecek her hurda gemi için söküm izni alınması zorunludur. 

• Gemi sökümcüsü: Geminin söküldüğü parselin üst hakkını kullanan gerçek
veya tüzel kişileri, 



• Gemi Söküm Yönetmeliği

Ulaştırma Bakanlığından
08.03.2004

25396 Dayandığı Kanun 14.04.1925 - 0618 KHK. 10.08.1993 - 0491 

Madde 8: Çevre Kirliliğine Yönelik Tedbirler

Hurda gemilerin Gas-free ve deretizasyon işleri, gemiler söküm

bölgesine getirilmeden önce yapılmış olmalıdır. 

Demirleme alanında ve söküm yerlerinde bu işlerin yapılması yasak olmakla

beraber; Gas-Free belgesi alınmış olsa dahi, sökümden önce tankerlerde

yarım günlük veya gün aşırı gaz ölçümleri gemi sökümcüsü

Tarafından,yetkileri Hükümetçe belirlenmiş teknik elemanlar veya

akredite edilmiş Kurum ve kuruluşlara yaptırılarak, Liman

Başkanlığınca yapılacak Denetimlerde Bu belgeler gösterilecektir. 



• Hurda gemilerin sıvı atıkları, sökülecek geminin yanına
yanaştırılacak yüzer duba ve benzeri veya karadan
yanaştırılacak sıvı atık toplama tankına gerekli çevre, sağlık
ve güvenlik önlemleri alınarak boşaltılır. Sıvı atık toplama
dubası, tankı gibi yerlerde toplanan atıkların, işletmeciler
tarafından kurulu olan lisanslı ara depolama tesisinde
depolandıktan sonra, Çevre ve Orman Bakanlığınca lisans verilmiş
kuruluşlar veya yapılacak protokole uygun olarak rafineri yoluyla
arıtılmaları sağlanır. Atıkların arıtma tesisine taşınmaları, gümrük
idaresinin denetimi ve kontrolü altında yapılır. 

• Hurda gemilerden söküm esnasında atık olarak çıkan maddelerin; 
çevre, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde sökülerek, 
ilgili mevzuatlara göre gemi sökümcüsü tarafından bertarafı
sağlanır. 

• Hurda gemilerin söküm işlemi tava kısmına gelince; sintine, 
dabılbotumların ve sıvı atıkların bulunabileceği diğer kapalı
yerlerin petrol atıkları, yağ gibi denizi kirletici maddelerden
tamamen temizlenmiş olduğu liman başkanlığınca tespit
edildikten sonra tava kısmının sökümüne izin verilir. 



Bölgeye inceleme yapmak üzere gidecek olan kamu kurum/kuruluş

yetkililerine, incelemesi yapılacak gemi sökümcüsü tarafından; her türlü

emniyet, teknik ve idari destek sağlanır. 

Hurda gemilerden çıkan ve ilgili mevzuatta tehlikeli atık olarak

Nitelendirilen maddelerin sökümü, depolanması, taşınması ve benzeri gibi

işlemler sırasında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

Gemi sökümcüsü, söküm sırasında çevre, sağlık ve güvenlik

Risklerini önlemek amacıyla gerekli bütün önleyici tedbirleri almak ve

Atık yönetim planlarını hazırlamak zorundadır. 

Kaza sonucu denize dökülebilecek maddelerin dalgalarla taşınımını

Önlemek amacı ile gemi sökümcüsü, yüzer engel bulundurmak ve söküme

Başlamadan önce yerlerine yerleştirmek, gerekli tedbirleri almak ve olası

Kirlilik durumunda temizlemek zorundadır. 



YANGINA YÖNELİK TEDBİRLER

Gemi söküm bölgesinde, gerek denizde gerek karada gemilerde veya
tesislerde çıkacak yangının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli
tedbirleri almak ve yangını söndürmekten, öncelikle gemi
sökümcüsü sorumludur. 

Gemi söküm bölgesindeki tesise sahip gemi sökümcüsü, yönetici
veya yetkilileri kendilerine bağlı tüm personele 04.12.1973 tarihli ve 7/7583 
sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre yangından korunma
ve yangın söndürme yöntemlerini öğretmek üzere kurs açmak veya
açılan kurslara katılmak, katılımı sağlamak mecburiyetindedirler. 

Gemi sökümcüsü, çıkan bir yangını gerektiğinde çevre itfaiye
örgütleri ve yardımda bulunabilecek ilgili kurum ve kuruluşlara
hemen bildirecekleri; telefon, telsiz, zil, siren, çan, ışıklı lambalar, 
ve benzeri tesisatını her an işler durumda bulunduracaktır. 


