
YAPı İŞLERİNDE  
SAĞLıK VE GÜVENLİK 
PLANı HAZıRLANMASı 



SUNUM İÇERIĞI 

oYapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı (SGP) Tanımı 

oSağlık ve Güvenlik Planı – Risk Değerlendirmesi İlişkisi 

oSağlık ve Güvenlik Planı İçeriği 

oSektörde Yaşanan Bazı Sorunlar 
 

 

   



Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nde Yer Alan Bazı 
Yükümlülüklere İlişkin Koşullar  

 

• Yönetmeliğe göre herhangi bir istisnai 
durum belirtilmediği için, tüm yapı işlerinde 
sağlık ve güvenlik planının hazırlanması 
zorunlu tutulmuştur.  



SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANı - TANıM 

 
• Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak 

tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne 
zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet 
gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı 
çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun 
sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu 
tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan 

   (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ) 

 

• Ayrıca Yönetmelikte, tanımda belirtilen hususlara ek olarak yapı işyerinde Ek 2’de belirtilen iş sağlığı ve güvenliği 
risklerini içeren çalışmaların bulunması durumunda bu faaliyetler hakkında özel önlemlerin planda yer alması 
gerekliliği hükmü de bulunmaktadır.  

   



• Her yapı işi için 1 sağlık ve güvenlik planı hazırlanır. 
 

• Yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje 
sorumlusu tarafından hazırlan / hazırlanması sağlanır. 

• (Ayrıca projenin hazırlık aşamasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin, sağlık ve güvenlik 
planını hazırlaması ya da hazırlatması gerekmektedir. ) 

• Yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında 
hazırlanır, yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen 
değişiklikleri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri, 
güncellemeleri yapılır. 
 

 

 

 

SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANı    



SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANı - TANıM 

 

• Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik 
ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve 
bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin 
belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, 
kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve 
güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının 
tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya 
hazırlanması sağlanan plan 

    

   



Risk değerlendirmesi:  
• İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,  

• bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin  

• analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması  

• amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. 
 

 

 

 

  SAĞLıK VE GÜVENLIK PLANı  -   
  RISK DEĞERLENDIRMESI ILIŞKISI 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 

   



1.  Hangi yöntemle yapılacak  (makine ile, el ile vs.) 

2.  Hangi ekipmanlar tercih edilecek (pnömatik, hidrolik vs.) 

3. Yöntem, ekipman ve çalışanlara bağlı olarak ne gibi riskler ortaya çıkacak 

4. Ortaya çıkan risklere karşı uygulanacak kontrol tedbirleri neler olacak 
 

Risk değerlendirmesi yapabilmek için öncelikle pek çok unsurun önceden belirlenmesi, yani 
planlanması gerekir. 

 

 

 

 

Planlama (Sağlık ve Güvenlik Planı) Risk Değerlendirmesine kaynak oluşturmaktadır. 

  SAĞLıK VE GÜVENLIK PLANı  -   
  RISK DEĞERLENDIRMESI ILIŞKISI    



• Muhtemel risklerin projenin planlama aşamasında belirlenmesi ve bu risklere karşı zamanında 
tedbir alınarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması ve bu sayede işyerinde 
maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi sağlık ve güvenlik planının en önemli 
amacını oluşturmaktadır.  

 

• Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine yönelik planlı bir yaklaşımın belirlenmesi ile daha iyi proje 
yönetimi, daha yüksek kalite, daha az masraf ve daha çok verimlilik gibi faydalar da 
sağlanacaktır.  

 

  IŞI PLANLAMAK BIZE NE SAĞLAR    



• Sağlık ve güvenlik planı kavramının Yönetmelikte yer 
almasıyla beraber, bu planın içeriğinin ve kapsamının 
ne olacağı hususlarında yapı sektöründe 
bilgilendirilme ihtiyacı doğmuştur.  

http://www.guvenliinsaat.gov.tr/images/yay%C4%B1nlar/yapi_i%C5%9Flerindesaglik.pdf 



SAĞLıK VE GÜVENLIK PLANı  
 

 1. Yönetimin Taahhüdü  

 2. Proje Bilgileri  

 3. Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu  

 4. İşlerin Yönetimi  

 5. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

 6. Şantiye Kuralları  

 

   



1. BÖLÜM: 
YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 

 



 

 

2.1 GENEL BILGILER  
 

2. BÖLÜM: 
PROJE BİLGİLERİ 

 
2.1 Genel Bilgiler  
2.2 İnşaat Öncesi Bilgiler ve  
      Vaziyet Planlarının Oluşturulması  

 



2. BÖLÜM: 
PROJE BİLGİLERİ 

 

2.1 GENEL BILGILER  
 



2.2 İNŞAAT ÖNCESI BILGILER VE  
VAZIYET PLANLARıNıN OLUŞTURULMASı  

• İnşaat Öncesi Bilgiler  

• Vaziyet planlarının oluşturulması ve karşılaşılabilecek riskler ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi süreçlerinde fayda 
sağlaması amacıyla aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgiler temin edilecek ve bu bilgilere ekte yer verilecektir;  

 Arazi koşulları,  

 Çevredeki yerleşim,  

 Mevcut elektrik, su, ısıtma, doğal gaz, kanalizasyon vb. yer altı ve yerüstü hatları,  

 Mimari proje (Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, olası risklerin belirlenebilmesine uygun bir ölçek 
seçilecektir.),  

 Arsa/iş/bina sahibinden ve/veya kullanıcılarından alınacak bilgiler,  

 Sağlık ve güvenlik dosyası (Önceden tamamlanmış bir projede yeni bir yapı işinin renovasyon, restorasyon. 
 tamirat, tadilat, bakım, onarım vb. gerçekleştirilmesi durumunda istenecektir).  

 
 



2.2 İNŞAAT ÖNCESI BILGILER VE  
VAZIYET PLANLARıNıN OLUŞTURULMASı  

• Vaziyet Planı  

• Aşağıda yer alan tüm unsurlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrı ayrı ve öncelikli olarak değerlendirmeye tabi 
tutulacak ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Örneğin; yemekhane ile atık alanlarının yan yana 
konumlandırılmaması bu aşamada göz önünde bulundurulacaktır.  

• Aşağıda belirtilen hususlar vaziyet plan(lar)ı üzerinde gösterilecektir.  

 Şantiye içi araç ve yaya yolları,  

  Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, varsa sağlık birimi, dinlenme yerleri, duş ve tuvaletler vb.)  

 Depolar ve atık alanları,  

 Acil durumlarda toplanma alanları ve kaçış yolları,  

 Kaldırma araçlarının (kule vinç vb.) kullanılacağı ve iskelelerin kurulacağı yerler.  

• Vaziyet plan(lar)ı ekte yer alacak ve proje süresince gerekli hallerde mutlaka revize edilecektir.  

• Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, vaziyet planı üzerinde gösterilmesi gerekenlerin açık bir şekilde görüleceği 
uygun bir ölçek seçilecektir.  



3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 

3.1 Görev ve Sorumluluklar  
Bu bölümde çalışan, işveren, alt işveren, kendi nam ve hesabına 
çalışanlar ile ilgili görev ve sorumluluklara yer verilecektir. 
Ayrıca bu bölümde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, proje 
sorumlusu, sağlık ve güvenlik koordinatörleri ve çalışan 
temsilcisine ait bilgiler ile görev ve sorumlulukları 
belirtilecektir.  

3.1. Görev ve Sorumluluklar 
3.2. İSG Organizasyon Şeması. 



3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 



3.1 Görev ve Sorumluluklar  

Kişilerin isimlerine ve görevlerine 
planda yer verilmesi, gerçekleşen 
değişikliklerde planın 
güncellenmesi ve planın 
sorumlularla paylaşılarak 
görevlerinin kendilerine tebliğ 
edilmesi, işveren açısından hukuki 
anlamda pozitif bir gösterge, 
çalışanlar açısından ise sorumluluk 
bilincini artırıcı bir etmendir. 

3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 



3.1 Görev ve Sorumluluklar  

3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 



3.1 Görev ve Sorumluluklar  

3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 



3.2 İSG Organizasyon Şeması  

3. BÖLÜM: 
SAĞLıK VE GÜVENLİK 

ORGANİZASYONU 
 



4. İŞLERİN YÖNETİMİ 
 

4.1 İş Akış Planı  

Proje süresince gerçekleştirilecek işler ana başlıklar 
halinde, işlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini de 
içerecek şekilde belirlenecek ve projenin büyüklüğü 
ile niteliğine göre yapılan işler detaylandırılacaktır.  
 

4.1 İş Akış Planı  
4.2 Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve  
      Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi  
 
 



4. İŞLERİN YÖNETİMİ 
 

4.1 İş Akış Planı  



4.2 Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi  

Proje süresince gerçekleştirilecek işlerde her ana başlık ve ihtiyaç duyulan alt başlıklar 
için aşağıdaki tablo doldurulacaktır.  
 
Bu tabloda;  
 
 

Çalışma yöntemleri belirlenirken öncelikli olarak aşağıda belirtilen hususlar 
değerlendirilecektir:  
 1. Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
  a) Yapım Tekniği ve Teknolojisi,  
  b) İş Ekipmanı Kullanımı,  
  c) Kimyasal Madde Kullanımı;  
 2. Çalışma Alanına Erişim  
 3. Malzemelerin Taşınması  

4. İŞLERİN YÖNETİMİ 
 



4.2 Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi  

4. İŞLERİN YÖNETİMİ 
 

Proje süresince gerçekleştirilecek işlerde her ana başlık 
ve ihtiyaç duyulan alt başlıklar için aşağıdaki tablo 
doldurulacaktır.  
 
Bu tabloda;  
 
 

Çalışma yöntemleri belirlenirken öncelikli olarak 
aşağıda belirtilen hususlar değerlendirilecektir:  
 1. Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
  a) Yapım Tekniği ve Teknolojisi,  
  b) İş Ekipmanı Kullanımı,  
  c) Kimyasal Madde Kullanımı;  
 2. Çalışma Alanına Erişim  
 3. Malzemelerin Taşınması  



5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

5.1 Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

Bu kısımda, şantiye sahasında karşılaşılabilecek, çalışanların bir 
kısmını veya tamamını etkileyebilecek ve iş adımlarında 
değerlendirilmesi etkin olmayan, yapı sahasına özgü tehlike 
kaynakları değerlendirilecektir.  
Arazi koşulları, çevredeki yerleşim, içme suyu kirliliği ve mevcut 
elektrik hatları vb.) ile biyolojik tehlike kaynakları (böcek ısırıkları, 
yılan sokması, vb.)  
 
Ayrıca, yapı sahasında sürdürülen işlerden bağımsız olarak komşu 
yerleşkelerde sürdürülen inşaat, maden vb. faaliyetlerin etkisine 
bağlı olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen yeni tehlike 
kaynakları da ortaya çıkabilir. 
 
 Örneğin; komşu yapı sahasında yapılacak bir yıkım işlemi de 
yoğun toz oluşumu ve parça fırlaması gibi riskleri beraberinde 
getirebilir. Dolayısıyla, komşu inşaat veya maden gibi riskli 
faaliyetleri sürdüren işyerlerinin yetkilileri ile gerekli 
koordinasyonun sağlanması ve gerekli bilgilerin temini de ayrıca 
önem arz etmektedir. Komşu inşaatın iş akış planından elde edilen 
ve yapı sahasını etkileyebilecek riskli işler ile bunların 
gerçekleştirilme tarihleri bu bilgilerden sayılabilir.  

5.1. Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler ve   
 Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi 
5.2. İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol 
 Tedbirlerinin Belirlenmesi 
5.3. Zaman ve Mekân Açısından Çakışan İşlerden 
 Kaynaklanan Riskler 
5.4. Üçüncü Taraflara Olan Etkinin               
 Değerlendirilmesi 



5.1 Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 



5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

5.1 Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  



5.2 İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

Yapı sahasını ve çalışanların tümünü etkileyebilecek genel risklerin ve kontrol tedbirlerinin 
belirlenmesinin hemen ardından, tercih edilen çalışma metotlarına bağlı oluşması muhtemel 
risklerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerine karar verilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Yapılan işle ilgili olası fiziksel ve kimyasal tehlike kaynakları, oluşabilecek riskler ve 
alınması planlanan kontrol tedbirleri bu kısımda değerlendirilecektir.  

5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 



5.2 İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 



5.2 İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi  

5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 



5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

 
5.3 Zaman ve Mekân Açısından Çakışan İşlerden Kaynaklanan Riskler  

Yapı sahasında gerçekleştirilen işlerin iş akış planları da dikkate alındığında 
zaman ve mekân açısından çakışması muhtemeldir. Bu çakışma durumu gerek 
yapısal güvenlik gerekse iş sağlığı ve güvenliği risklerinin oluşmasına neden 
olabilir. Bu sebeple, aynı anda gerçekleşen 2 ya da varsa daha fazla işin çakışma 
durumları belirlenmeli ve alınacak tedbirlerin karar sürecinde, sürdürülmekte 
olan tüm işlerin birbirlerine olan etkileri de mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
 
Örneğin; bir bina inşaatında çatı işleri sürdürülmekte iken eş zamanlı olarak 
zemin katta çevre düzenlemesi işinin yapılması, zeminde çalışanlar için malzeme 
düşmesi gibi yeni risklerin oluşmasına neden olacaktır.  
 

Komşu yerleşkelerde sürdürülen inşaat, maden vb. faaliyetlerden kaynaklanan riskler 5.1 bölümünde iş 
adımlarından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve mevcut yapı sahasının geneline ilişkin kontrol tedbirleri 
belirlenmiştir. Ancak bu riskler özellikle mevcut yapı sahasının bir kısmında yapılan işlere ve o bölgedeki 
çalışanlara etki ediyor ise, bu husus da gözden kaçırılmamalı ve komşu inşaatın veya madenin iş akış planından 
elde edilen riskli işler ile mevcut yapı sahasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek işlerin etkileşimi bu 
kısmında değerlendirilmelidir. Örneğin; komşu yapı sahasında yıkım işi gerçekleştirildiği sırada, mevcut yapı 
sahasında o yıkım işinden etkilenebilecek cephe kaplama işinde çalışanların olası risklere maruziyetleri 
değerlendirilmelidir.  



5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

 
5.3 Zaman ve Mekân Açısından Çakışan İşlerden Kaynaklanan Riskler  



5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

5.4 Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi  

Yapı sahasında gerçekleştirilen faaliyetlerin komşu yapılara, 
yeraltı ve havai hatlara , karayollarına vb. üçüncü taraflara olan 
etkilerine bu kısımda yer verilecektir. Üçüncü taraflara olan 
olası etkiler Tablo 5.6’dan seçilerek Tablo 5.7 doldurulacaktır.  



Yapı sahasında gerçekleştirilen faaliyetlerin komşu yapılara, 
yeraltı ve havai hatlara , karayollarına vb. üçüncü taraflara olan 
etkilere bu kısımda yer verilecektir. Üçüncü taraflara olan olası 
etkiler Tablo 5.6’dan seçilerek Tablo 5.7 doldurulacaktır.  

5. RİSKLERİN VE 
KONTROL 

TEDBİRLERİNİN 
BELİRLENMESİ  

 

5.4 Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi  



6. BÖLÜM: 
ŞANTİYE KURALLARI 

 
Projedeki olası riskler ve belirlenen 
kontrol tedbirleri göz önünde 
bulundurularak işe ve şantiyeye özgü 
şantiye kuralları belirlenecektir.  
Şantiye kurallarının çalışanlarla ve tüm 
ilgililerle paylaşılması sağlanacaktır.  



Projedeki olası riskler ve belirlenen 
kontrol tedbirleri göz önünde 
bulundurularak işe ve şantiyeye özgü 
şantiye kuralları belirlenecektir.   
 
Şantiye kurallarının çalışanlarla 
paylaşılması sağlanacaktır.  

6. BÖLÜM: 
ŞANTİYE KURALLARI 

 



SGP - EKLER 

 

EK-1 : İnşaat Öncesi Bilgiler  

EK-2: Vaziyet planları (Mevcut altyapı ve enerji tesislerinin planları ve revizeleri, araç yolları, 
tesisatlar, acil çıkış, iskele kurulum yerleri vb.)  

EK-3: İş Ekipmanları Listesi  

EK 4: Kişisel Koruyucu Donanım Listesi  

EK 5: Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Listesi  

EK 6: Yıllık Eğitim Programı  

 



EK-3  
İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ  

 

• Proje süresince işyerinde kullanılması planlanan iş ekipmanları örnek olarak doldurulmuş 
olan aşağıdaki tabloda gösterilecektir.  

 

• Örneğin proje süresince kullanılacak bütün iskelelerin tasarımının mimari projeye bağlı 
olarak planlama aşamasında oluşturulması (konfigürasyon ve malzeme) büyük önem arz 
etmektedir. İskelenin kullanımına geçilmeden iskelenin gerekli uygunluk hesapları 
tamamlanmalı, iskelenin kurulumu ve sökümü kurma ve sökme planlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir. Tercih edilen iskelelerin tasarım özellikleri ile beraber uygunluk hesapları 
ve kurma, kullanma ve sökme planları sağlık ve güvenlik planının ekinde bulundurulacaktır.  

 



 

EK-3  
İŞ EKİPMANLARI 

LİSTESİ  
 



EK-4  
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ  

 

• Proje süresince 
işyerinde kullanılması 
planlanan kişisel 
koruyucu donanımlar 
örnek olarak 
doldurulmuş olan 
yandaki tabloda 
gösterilecektir.  



EK-5  
SINIRLI GİRİŞ SAĞLANACAK YERLERİN LİSTESİ  

 

• Yapı sahası içerisinde tehlike 
arz edebilecek ve 
yetkilendirilmiş kişiler 
tarafından kullanılmadığında 
risk oluşturabilecek alanlar 
örnek olarak doldurulmuş 
olan yandaki tabloda 
gösterilecektir.  

 



EK-6  
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI  

 

• Yıllık eğitim programında, verilecek 
eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde 
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime 
kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı 
hususlarına yer verilir.  

 



SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANı - TANıM 
 

• Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve 
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma 
yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından 
yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet 
gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına 
çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe 
dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının 
tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından 
hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan 

   



SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANı - TANıM 
 

• Muhtemel risklerin değerlendirilip  
• yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin,  
• organizasyon yapısının,  
• çalışma yöntemlerinin ve  
• bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin 

belirlendiği,  
• aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam 

ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe 
dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından 
sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması 
sağlanan plan 

   



SEKTÖRDE YAŞANAN BAZı SORUNLAR 

1- İşyerlerine Özgün Sağlık Ve Güvenlik Planlarının Hazırlanmıyor Olması 

2- Sektöre Uygun Risk Değerlendirmesi Metodolojilerinin Kullanılmıyor Olması 

3- Mesleki Yeterlilik Hakkında Yetersiz Bilgi  

   



• Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama Programı (YSGGP) 

 

Bu konuda bir bilgisayar programı oluşturarak, hazırlanan sağlık ve güvenlik planlarının 
işyerine özgü olabilmesi (tekrarlardan ve kopyalamalardan kaçınılması) ve hazırlayıcıyı 
detaylarla sıkmadan profesyonel bir planın sağlanması amaçlanmıştır. 

 

 

İŞYERLERINE ÖZGÜN SAĞLıK VE GÜVENLIK PLANLARıNıN 
HAZıRLANMıYOR OLMASı    



 



Sektöre Uygun Risk Değerlendirmesi Metodolojisi Tavsiyesi 

 

Bilindiği üzere hemen hemen her sektörde olduğu gibi yapı işlerinde de risk 
değerlendirmesi metodu olarak bir çeşit L tipi matris örneği olan 5 X 5 matris metodu 
kullanılmaktadır.  Ancak uygulayıcıların da bildiği gibi bu metot ile yapılan 
derecelendirmelerde çoğu zaman büyük hatalar yapılabilmektedir. 

 

 

SEKTÖRE UYGUN RISK DEĞERLENDIRMESI METODOLOJILERININ 
KULLANıLMıYOR OLMASı    



 



 



 



METOT TAVSİYESI… 
RISKLERIN DERECELENDIRILMESI 

Ön Tehlike Analizi, PHA 



 



 



 



 



 



 



Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 

• Kanun Numarası : 5544  

 

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)  

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu 
Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.  

 

MESLEKI YETERLILIK HAKKıNDA YETERSIZ BILGI    



İLGİLİ TEBLIĞLER 
• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 

Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) (Toplam 40 Meslek, 17 tanesi inşaat sektörü) 

• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 
Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) (Toplam 8 Meslek, inşaat sektörü yok) 

• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 
Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (Toplam 33 Meslek, 1 tanesi inşaat sektörü ) 

• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 
Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) (Toplam 36 Meslek, 1 tanesi inşaat sektörü) (İnşaat işçisi mesleği) 

 



   İnşaat Sektörü İçin Yayınlanmış Mesleki Yeterlilikler 



 



• (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardına göre düzenlenen MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri tüm dünyada tanınan bir standarda göre oluşturulmuş bir kalite güvence 
sistemi eşliğinde verildiğinden uluslararası tanınma ve geçerlilik noktasında diğer belgelere göre 
çok daha kabul edilebilir belgelerdir. 

 

• TS EN ISO IEC 17024 standardını farklı ve faydalı kılan en önemli özelliği, ilk kez, ‘personel 
yetenekleri’ konusunun ciddi şekilde ele alınmasıdır.  

 

• 80’in üstünde ülkede yürürlükte olan ISO 17024 standardının başlıca amacı; belgelendirme 
kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar 
uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.  



 



TEŞEKKÜRLER 

mtopaloglu@ailevecalisma.gov.tr 
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