
SALGIN DÖNEMİNDE
YAPI İŞYERLERİNDE 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
PROJESİ

"BİRLİKTE MÜMKÜN ÖDÜLÜ" 



Projen�n Amacı
Salgının �şyerler�nde ve şant�yelerde oluşturacağı r�skler�
önlemeye yönel�k rehber dokümanlar, kontrol l�steler� ve
eğ�t�m programlarına yönel�k modüller hazırlanarak, �nşaat
sektöründe faal�yet gösteren k�ş�ler�n kullanımına sunmak.



Projen�n
Ana Hedef�

Tehl�kel� ve çok tehl�kel� �şler kapsamında yer alan �nşaat
sektöründe faal�yet gösteren �şyerler�nde pandem�
sürec�nde sağlıklı ve güven�l�r b�r çalışma ortamının tem�n
ed�lmes�  çalışma yaşamının güvenl� b�r şek�lde
sürekl�l�ğ�n�n sağlanmasıdır.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Projen�n Tarafları

İ N T E S  Ü Y E S İ  F İ R M A L A R I N  
İ S G  K O O R D İ N A T Ö R L E R İ  

V E  
U Z M A N L A R I



Kapsayıcılık
Cov�d-19 �le yapılan mücadele �ç�n ülke
çapında başlatılan seferberl�ğe, �nşaat
sektörünü tems�l eden etk�n b�r s�v�l toplum
kuruluşu olarak katkı sağlamak amacıyla
proje hayata geç�r�lm�şt�r.

Projede kapsamında hazırlanan dokümanlar
�nşaat sektörü dışında günlük yaşamdan
herkes�n faydalanab�leceğ� b�lg�ler� de
�çermekted�r.  



Projen�n Faal�yet 
Konusu

İnşaat sektöründe bel�rlenen hedef grupların salgın sürec�nde �ş sağlığı ve
güvenl�ğ� alanındak� yen� gel�şmelere d�kkatler�n� çekerek, hastalıktan
korunma ve h�jyen kuralları konusunda farkındalık ve b�l�nç düzeyler�n�
artırmak , kurallara uyumlarını sağlamak, artırmak ve salgın hastalığın bulaş
r�sk�n� en aza �nd�rmekt�r.



SAHA İŞÇİLERİ  

Hedef
K�tle
İnşaat �ş kolunda
faal�yet gösteren

TÜM SEKTÖRLERDEN OFİS
ÇALIŞANLARI 

YÖNETİCİLER



Şant�yelerde Eğ�t�m
Programı

Toplam süres� 240 dak�ka olması tavs�ye
ed�len 10 başlıkta eğ�t�m modülü
hazırlanmıştır. Program, Yen� t�p

koronav�rüs temasına yönel�k konu
başlıklarına uygun şek�lde

düzenlenm�şt�r.

Ana Faal�yetler



ŞANTİYE 
EĞİTİM PROGRAMLARI

YAPI İŞYERLERİNDE 
YENİ  TİP KORONAVİRÜS

KONTROL LİSTESİ

MASKE KULLANIM
REHBERİ

Ana Faal�yetler



İNŞAATLARDA KULLANILAN İŞ ELBİSELERİ 
VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN
YENİ  TİP KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI

TEMİZLENMESİ VE MUHAFAZASI

YENİ  TİP KORONAVİRÜS
HAKKINDA 

SORU VE CEVAPLAR

Ana Faal�yetler



www.�sg�ntes.org adres�n�n ana sayfasına dokumanlar yüklenm�şt�r.
Tüm hedef k�tlen�n sorularını web s�tes� kanalıyla kolaylıkla aktarab�leceğ�  b�r platform
kurulmuştur. Yönelt�len sorular İSG Genel Müdürlüğü uzmanlarınca cevaplanmakta ve
aynı platforma yüklenmekted�r.

S�steme özel alan adı alınmıştır.

https://www.isgintes.org/
https://www.isgintes.org/soru-sor.php


Kamu, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşları tems�lc�ler� tarafından
yürütülen ortak çalışma �le salgın hastalık sürec�ndek� güncel gel�şmeler
d�kkate alınarak yapı sektörüne yönel�k çeş�tl� rehber dokümanlar
hazırlanmıştır.

Yapı �şyerler�nde yen� t�p koronav�rüs salgınına karşı alınması gereken
tedb�rlere �l�şk�n kontrol l�steler� hazırlanmıştır. 

Ana Faal�yetler

159.368 şant�ye ve 1.135.778 çalışanı kapsayacak şek�lde yen� rehber,
kontrol l�stes�, soru ve cevaplar l�stes� ve eğ�t�m programı hazırlanarak
sektörün kullanımına sunulmuştur.



Dokümanlarda sade ve anlaşılır b�r d�l

Farklı tarafların farklı tecrübe ve b�lg� b�r�k�m�yle ortak
akıl -d�yalog 

Ulaşımı kolay, sade b�r d�j�tal platform yaratmak 

YÖNTEM

Doğru uygulamalara görseller aracılığı �le d�kkat çekmek 



Faal�yetler Sonucunda
Beklent�ler�m�z

Doğru maske kullanımı hakkında çalışanların b�lg� sah�b� olması

H�jyen kuralları ve sosyal mesafeye uyum konusunda gerekl� b�lg�lend�rme
ve b�l�nçlend�rmen�n yapılması

Koruyucu araç gereçler�n kullanımına �l�şk�n tedb�rler�n bel�rlenmes� ve
uygulanması



Faal�yetler Sonucunda
Beklent�ler�m�z

Tüm bunların sonucunda �şyerler�nde v�rüse yakalanma r�sk�n� en aza �nd�r�lmes�,
güvenl� çalışma ortamının ve �ş�n sürekl�l�ğ�n sağlanması

İnşaatlarda kullanılan �ş elb�seler� ve k�ş�sel koruyucu donanımların Yen� T�p
Koronav�rüs r�sk�ne karşı tem�zlenmes� ve muhafazası koşullarının sağlanması

Kontrol l�steler�n�n �nşaat sektöründe faal�yet gösteren f�rmalarca kolaylıka
tak�p ed�lmes�, f�rmaların �ç kontrol s�stemler�n�n gel�şt�r�lmes�

İşyerler�nde atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve yok ed�lmes�n�n
önem�ne d�kkat çek�lmes�



Proje faydalanıcılarına doğrudan İş Sağlığı ve
Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğü uzmanlarına soru sorma
�mkanı sağladığımız platform �le güncel gel�şmeler
hakkında b�lg� sah�b� olab�lme �mkanı sağlanmıştır. 

Sürdürüleb�l�rl�k

Salgın koşullarına karşı korunmada değ�şen ve gel�şen �ş
sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� hususlar bel�rl� per�yotlarla
proje taraflarının katılımı �le rev�ze ed�lecekt�r.



Kamu-Özel Sektör ve S�v�l Toplum
Kuruluşları olarak aynı hedef etrafında

kenetlend�k, yolları b�rl�kte açtık, b�rl�kte 
 yol aldık.

Gelecekte de tüm paydaşlar olarak daha
güçlü, güvenl� çalışma hayatı ve ülkem�z�n

güzel yarınları �ç�n tüm enerj�m�zle
çalışmaya devam edeceğ�z.


