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TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR
ACĠL ÇIKIġ: Herhangi bir doğal afet vb durumlarda binanın yangın merdivenine veya
güvenli çıkıĢına açılan kapısını,
ACĠL DURUM: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt
ve çeĢitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri; çalıĢanları, toplumu veya
çevreyi tehdit eden, iĢletme operasyonlarını engelleyen veya durduran, fiziksel veya çevresel
hasara yol açan, iĢletmenin finansal durumunu veya kurumsal imajını zedeleyen doğal ya da
insan eliyle meydana gelen planlanmamıĢ olayları,
ACĠL DURUM EKĠBĠ: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini
sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme iĢlerine katılan ve
gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
ACĠL DURUM PLANLARI: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, aramakurtarma ve ilk yardım iĢ ve iĢlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve
acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,
ASMA ĠSKELE: Bir yapı veya bina üzerine özel amaçlar için geçici olarak kurulan,
kullanımdan önce iĢ sahasına monte edilen asma donanımından ve bir çalıĢma plâtformdan
oluĢan iĢ ekipmanını,
ATIK: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı ve çevreye zarar
verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü
maddeyi,
AYDINLATMA: ĠĢçilerin çalıĢma ortamında çabuk, doğru, rahat ve güvenli görmesini,
performans ve verimliliklerinin maksimum düzeyde olmasını sağlamak için ıĢığın rengi,
yayılması, yönü ve miktarının ayarlanmasını,
AYDINLATMA SĠSTEMĠ: Makinede ve/veya içinde ıĢıklandırma ve/veya iĢ yeri bina ve
eklentilerini ıĢıklandırma sağlamak amacıyla makinenin ve iĢyeri bina ve eklentilerinin kalıcı
bir parçası olarak tasarlanmıĢ, mekanik ve elektrikli kumanda sistemleri ile lamba(lar),
armatür(ler)den oluĢan sistemi,
BASINÇLI EKĠPMAN: Yakma amacı dıĢında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha
yüksek olan ancak azami çalıĢma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı
konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateĢe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları,
CEPHE ASANSÖRÜ: Bir yapı veya bina cephesine, personel ve/veya malzeme taĢımak
üzere, binanın veya yapının boyuna hareketi sağlayan bir mekanizma ve kabinden oluĢan iĢ
ekipmanını,
DURDURMA DÜZENĠ: Konveyör kayıĢlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları,
koruyucu kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraĢütleri gibi güvenli olmayan
durumlarda sistemi durdurmayı sağlayan düzenekleri,
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DÜZELTĠCĠ FAALĠYET: Saptanan uygunsuzluk veya diğer istenmeyen durumların
nedenlerini ortadan kaldırma faaliyetini,
ELLE TAġIMA: Olumsuz ergonomik koĢullar ve nitelikleri bakımından iĢçilerin bel ve sırt
incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla iĢçi tarafından elle veya beden
gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, baĢka bir yere götürülmesi
veya hareket ettirilmesi gibi iĢlerin yapılması veya bu iĢlerin yapılması için fiziki olarak
destek olunmasını,
HAREKETLĠ PARÇALAR: Makine ve tezgâhlarda güç aktarmayan ancak hareket eden
(örneğin planyaların kalem tespit baĢlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları gibi)
elemanları,
ISCED: Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasını,
ISCO-08: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,
ĠKAZ BANDI: Uyarı amaçlı, rulo halinde sarılı olup kullanım yerinde açılarak, ahĢap, demir
çubuk gibi dolanarak metrelerce alanı çevirecek Ģekilde kırmızı, beyaz sarı siyah veya diğer
çarpıcı renklerde plastik ten yapılan Ģeridi,
ĠKSA: Yapı kazılarında, zeminlerin kendini tutamayıp kayma yapmasına karĢı, kazı yüzlerini
desteklemek amacıyla uygulanan sistemi,
ĠLK YARDIM: Herhangi bir kaza ya da yaĢamı tehlikeye düĢüren bir durumda sağlık
görevlilerinin tıbbı yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın
mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
ĠSKELE: Yapı elemanları inĢa edilirken iĢçilerin boyunun yetiĢemeyeceği kısımlara
gelindiğinde iĢçilerin güvenle çalıĢabilmesi için ve kalıp altlarında da taĢıyıcı sistem olarak
oluĢturulabilen platformları,
ĠġBAġI EĞĠTĠM: ÇalıĢanların iĢe baĢlamalarında ve yeni Ģartlara kolaylıkla uyum
sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programları,
Ġġ ĠZNĠ: Tehlikeli iĢlerin yapılması öncesi iĢin kimler tarafından hangi saatler içinde ve hangi
ekipmanla yapılacağını belirten çalıĢma yerine asılması Ģart olan sorumlularca gerekli
ölçümler yapıldıktan sonra onaylanarak imzalanan iĢin yapılmasına Ģartlı olarak izin veren
sistem ve /veya belgeyi,
Ġġ KAZASI: KiĢinin iĢ yerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ
nedeniyle veya görevi nedeniyle, kiĢi kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa
yürütmekte olduğu iĢ veya çalıĢma konusu nedeniyle, iĢyeri dıĢında baĢka bir yere
gönderilmesi nedeniyle, asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın çalıĢanın,
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere
gidiĢ geliĢi sırasında, meydana gelen ve kiĢiyi hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre
uğratan olayı,
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Ġġ MAKĠNESĠ: Yol inĢaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile
çeĢitli kuruluĢların iĢ ve hizmetlerinde kullanılan; iĢ amacına göre üzerine çeĢitli ekipman
monte edilmiĢ; karayolunda insan, hayvan, yük taĢımasında kullanılamayan motorlu araçları,
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ (ĠSG): ĠĢ yerinde bulunan herkesin fiziksel, zihinsel ve
sosyal refahının en yüksek seviyede olmasını amaç edinen çok disiplinli bir bilim dalını,
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ: KuruluĢun faaliyetleri ile ilgili ĠSG
riskleri yönetimini kolaylaĢtıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasını;
ĠġARETÇĠ: ĠĢareti veren kiĢiyi,
ĠġÇĠ: Bir iĢ sözleĢmesine dayanarak çalıĢan gerçek kiĢiyi,
ĠġVEREN: ĠĢçi çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiye yahut tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve
kuruluĢları,
ĠġVEREN VEKĠLĠ: ĠĢveren adına hareket eden ve iĢin, iĢyerinin ve iĢletmenin yönetiminde
görev alan kiĢiyi,
ĠġYERĠ: ĠĢveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan
unsurlar ile iĢçinin birlikte örgütlendiği birimi, (iĢverenin iĢyerinde ürettiği mal veya hizmet
ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (iĢyerine
bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden
ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da iĢyerinden sayılır)
KAÇIġ AYDINLATMASI: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde,
armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan
aydınlatmayı,
KAÇIġ YOLU: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkıĢlar, katlardaki koridor ve benzeri
geçiĢler, kat çıkıĢları, zemin kata ulaĢan merdivenler ve bina son çıkıĢına giden yollar dâhil
olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan
ve hiçbir Ģekilde engellenmemiĢ olan yolun tamamını,
KALDIRMA DONATISI (KALDIRMA AKSESUARLARI) : Kaldırma makinesine
monte edilmemiĢ olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makine ile yük arasına veya yükün
kendi üzerine yerleĢtirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan aksam veya
teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarını,
KILAVUZ HALATI: Tehlikeli olabilecek yüklerin kaldırılması esnasında yükün hareketi
ile zarar vermesini önlemek amacı ile yüke bağlanan, diğer ucu iĢçilerin kontrolünde olan,
iĢçiyi yük altına sokmadan yüke müdahale imkânı tanıyan halatı,
KĠLĠT: Halatları birbirine tutturmak amaçlı cıvata ve somundan oluĢan ekipmanı,
KĠMLĠK: KiĢinin kim olduğunu, görevini tanıtan belgeyi,
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KĠTLE ETĠKETLEME SĠSTEMĠ: Bir tesis veya Ģantiyede özellikle iĢletmeye alma
çalıĢmaları sırasında herhangi bir yanlıĢ ve yetkisiz kullanım sonucu diğer ekipman ve
insanların zarar görmesini engellemek amaçlı vana, elektrik düğmesi, Ģalter gibi donanımları
kilitleyen aparatlar ve bu kilitler üzerine konacak uyarıcı bilgiyi içeren etiketleme sistemini,
KKD (KiĢisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karĢı korunmak için kiĢilerce giyilmek, takılmak veya taĢınmak amacıyla tasarlanmıĢ
herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kiĢiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel
risklere karĢı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiĢ birçok cihaz, alet
veya malzemeden oluĢmuĢ bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı
olmaksızın, taĢınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz
nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
KORKULUK: ÇalıĢanların bir alt düzleme düĢmesini engelleyen bariyeri; merdiven boĢluğu
tarafına düĢmemek/emniyet için merdiven malzemesiyle de uyumlu olan ahĢap, metal çubuk,
arme cam, mermer gibi gereçlerle yapılan sistemi,
MAKĠNE KORUYUCUSU: Makinelerin transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında
ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda
kullanılacak durdurma sisteminin tümünü,
MENHOL: Alt yapı tesislerine yetkililerin müdahalesi amacı ile insanların girebileceği
yeraltı odacıklarını,
MERDĠVEN: Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan sabit veya seyyar basamaklı
aracı,
MESLEK HASTALIĞI: ĠĢçinin çalıĢtırıldığı iĢin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple
veya iĢin yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi
arıza hallerini,
NACE: Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflamasını,
OPERASYON NOKTALARI: Makine ve tezgâhta talaĢ kaldıran, Ģekillendiren, delen, ezen,
kesen veya baĢka Ģekilde iĢlem yapan kısım ile iĢ alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri,
OPERATÖR: ĠĢ ekipmanını kullanma görevi verilen iĢçi veya iĢçileri,
ÖNLEYĠCĠ FAALĠYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma
faaliyetini,
TRANSMĠSYON DÜZENĠ: Güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayıĢları, kaplinleri,
muyluları, bilyeleri, krankları, kavramaları, diĢli düzenlerini, zincir ve diĢlisi gibi elemanları,
PARLAYICI MADDE (ALEVLENĠR MADDE) : Çok düĢük parlama ve kaynama noktası
olan sıvı maddeler ile preparatları ve ortam sıcaklığı ve basıncında hava ile temas durumunda
alev alıcı gaz formdaki maddeler ve preparatlarını,
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PATLAYICI MADDE: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya
belirlenmiĢ test koĢullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi
haldeki maddeleri,
RAMAK KALA KAZA: Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep
olmadan gerçekleĢen olayları,
RAMPA: Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuĢ
veya iniĢ olan bölümünü,
RĠSK: Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali (Risk ġiddeti) ile kaza
oluĢ sıklığı (Riskin ortaya çıkma sıklığı) nın bileĢkesini,
RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ: Tehlike/lerden, kaynaklanan risk(lerin), herhangi bir mevcut
kontrollerin yeterliliklerinin hesaba alınması ve risklerin kabul edilebilir olup olmamasının
değerlendirilmesi sürecini;
SAHA: Yapı iĢlerinin yürütüldüğü alanı,
SAPAN: Bir vinç veya diğer bir kaldırma makinesinin kancasına yüklerin asılmasında
kullanılan, bağlantı elemanlı veya bağlantı elemansız olabilen, dikiĢli bir kalın dokuma
bileĢeninden oluĢan veya tel halattan yapılmıĢ bağlama gözleri olan veya zincir
bileĢenlerinden oluĢan ekipmanı,
SOSYAL TESĠS: ĠĢyeri tanımı içerisinde yer alan yemekhane, spor sahası, dinlenme yerleri
ve lokal gibi tesisleri,
TAHDĠTLĠ ALAN: Girilmesi veya çıkılması izne tabi veya yasak olan belirlenmiĢ bölgeyi;
yapılacak iĢin niteliğine bağlı olarak sınırlama/çevreleme gerektiren alanı,
TALĠMAT: Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin baĢarıyla yürütülmesi için amir tarafından
verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan yazılı veya sözlü buyrukları;
iĢyerinde, üst tarafından asta verilen, çalıĢma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren
resmi yazı, yönerge, direktifi,
TEHLĠKE: ÇalıĢma ortamında ve Ģartlarında var olan veya dıĢarıdan gelebilecek, kapsamı
belirlenmemiĢ, maruz kalan kimselere, iĢyerine, makine ekipmanına ve çevreye zarar ya da
hasar verme potansiyelini; insanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin
hasar görmesi, iĢyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleĢmesine sebep
olabilecek kaynak veya durumu,
UYARI LEVHASI: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında
uyarıda bulunan iĢareti; kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanabilecek muhtemel tehlikeli bir durumu bildirmek için kullanılan uyarıların yer aldığı
tabelayı,
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UYGUNSUZLUK: Bir gerekliliğin yerine getirilmemesi; doğrudan ya da dolaylı olarak
yaralanma, hastalık, malın hasar görmesi, iĢyerinin zarar görmesi veya bunların birlikte
gerçekleĢmesine neden olabilecek yönetim sistemi performansından, kanunlardan,
prosedürlerden, uygulamalardan ve çalıĢma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir
sapmayı,
YAKIN ve ANĠ TEHLĠKE: Her an ortaya çıkması muhtemel tehlikeyi,
YANMA: Yanıcı madde, ısı ve oksijenin uygun Ģartlarda meydana gelmesiyle oluĢan
kimyasal olayı,
YANGIN: Yararlı ateĢ yakılan yerler dıĢında yanmanın kontrolden çıkmıĢ halini,
ifade eder.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
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1. GĠRĠġ
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye ĠnĢaat Sanayicileri ĠĢveren Sendikası
(ĠNTES) tarafından hazırlanmıĢtır.
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili
kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınarak değerlendirilmiĢ, MYK ĠnĢaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıĢtır.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
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2. MESLEK TANITIMI
2.1.

Meslek Tanımı

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4); inĢaatlarda iĢ kazaları ve meslek
hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolünü
yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iĢ araç ve gereçlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği
açısından kontrol edilmesi, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama iĢlemleri
ile mesleki geliĢime iliĢkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiĢidir.
2.2.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08
ISCED 97
NACE Rev.2
2.3.

: 3257
: 862
: 43.99

Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği
KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği
*Ayrıca; iĢ sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük
ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.
2.4.

Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı ĠĢ Kanunu
*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere
uyulması esastır.
2.5.

ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat), çalıĢtığı iĢletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda
sıcak, soğuk, ani ısı değiĢimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan
bölümlerde çalıĢabilir. ÇalıĢma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalıĢma, gece
çalıĢması, vardiyalı çalıĢma, hafta sonu çalıĢması söz konusudur. Üretim alanının
büyüklüğüne göre dikkat gerektiren bir çalıĢma gerçekleĢtirirler.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
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Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanının (ĠnĢaat) ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekir.
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3. MESLEK PROFĠLĠ
3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

A.1

A.2

A

Risk Değerlendirme
Faaliyetlerini Yürütmek

A.3

A.4

A.5

A.6

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

BaĢarım Ölçütleri
Adı
ÇalıĢma sahasındaki
tehlikeleri tespit etmek

Risk değerlendirme ekibinin
oluĢumuna ve çalıĢmalarına
katkı sağlamak

ĠSG önlemleri hakkında görüĢ
bildirmek

ĠSG önlemlerinin
uygulanmasına katkı sağlamak
ĠSG önlemlerinin
uygulamalarında geri
bildirimde bulunmak
Risk analizi yapılmasına
katkıda bulunmak

Kod

Açıklama

A.1.1

Yapılan iĢ ve iĢlemler ile bu iĢ ve iĢlemler sırasında oluĢabilecek tehlike
kaynakları hakkında bilgi sahibi olur ve tehlike kaynaklarını belirler.

A.1.2

Tüm çalıĢma alanını amiri ile inceleyerek “Kontrol Listesi” hazırlanmasına
yardımcı olur. Tehlikeli ortam ve davranıĢları saptar.

A.2.1

Ekipte yer alması gereken kiĢiler ile bu ekibin görevleri ile ilgili öneride bulunur.

A.2.2

Sahadaki tehlikeleri ekibe yazılı olarak çözüm yolları ile birlikte iletir.

A.2.3

Ekibin çalıĢmalarını, ürettikleri çözümleri sahaya iletir ve takip eder.

A.3.1

Tespit edilen tehlike kaynaklarından ortaya çıkabilecek risklerle ilgili görüĢ
bildirir.

A.3.2

Tehlike kaynaklarının nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda görüĢ bildirir.

A.3.3

Tehlike kaynaklarının kontrol altına alınması, risklerle mücadele yöntemleri
hakkında görüĢ bildirir.

A.4.1

ĠSG önlemlerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının takibini yapar.

A.4.2

ĠSG önlemlerinin uygulanmasında yer alır.

A.5.1

Uygulamadan sorumlu kiĢilerle düzenli aralıklarla görüĢme yapar.

A.5.2

Uygulama ile ilgili tespit ettiği/edilen aksaklıkları kayıt altına alır.

A.5.3

Geri bildirimlerle ilgili gerekli iĢlemlerin baĢlatılmasını sağlar.

A.6.1

Öncelikli riskler konusunda öneride bulunur.

A.6.2

Sahadaki çalıĢmalar hakkında öneri getirir.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

B.1

B

BaĢarım Ölçütleri
Adı

ĠĢ güvenliği ile ilgili
ölçümleme iĢlemlerinin
yapılmasını sağlamak

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

B.2

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

09UMS0029-4 / 10.11.2009 / 00
Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ġskelelerin ve merdivenlerin
kontrolünü yapmak
(devamı var)

Kod

Açıklama

B.1.1

ÇalıĢma alanında yapılması gereken ölçümler hakkındaki görüĢlerini amirine
bildirir.

B.1.2
B.1.3

ÇalıĢma alanında yapılan ölçüm sonuçlarına göre, çalıĢanların koruyucu
ekipmanını kullanıp kullanmadığını kontrol eder.
Ölçümü yapılan toz, gaz, gürültü, titreĢim ve bunun gibi etkenlerin zararları
hakkında çalıĢanları bilgilendirir.

B.1.4

ĠSG ile ilgili ölçüm sonuçlarını kayıt altına alır.

B.1.5

Yapılacak ölçümlerin periyotlarını takip eder.

B.2.1

Yapı iskelelerinin tasarımı, kurulması, değiĢtirilmesi ve sökülmesi iĢlemlerinin
uzman kiĢilerce yapılmasını sağlar.

B.2.2

Ġskele çalıĢmalarında düĢmeye karĢı koruyucu ekipmanı da içeren bir güvenli
çalıĢma sistemi planlaması için öneri getirir ve mevcut planların uygulanmasını
kontrol eder.

B.2.3

Bağımsız yapı iskeleleri dâhil olmak üzere bütün iskelelerin güvenli bir Ģekilde
bağlandığını veya desteklendiğini kontrol eder.

B.2.4

Ġskelelerin, taĢıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmesini önleyici tedbirleri
alır. Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

B.2.5

Ġskele üzerindeki yüklerin uygun Ģekilde istiflenip istiflenmediğini kontrol eder.

B.2.6

Yapı iskelesinde, malzemelerin düĢmesini engelleyecek tedbirlerin alınıp
alınmadığını kontrol eder.

B.2.7

Yapı iskelesinin kurulması ve sökülmesi sırasında, insanların zarar görmemesi için
iskelenin etrafına uygun engel ve iĢaretlerin konulmasını sağlar.

B.2.8

Merdivenlerin kırılmıĢ, çatlamıĢ, yıpranmıĢ veya eksik basamaklı olup olmadığını
kontrol eder.

B.2.9

Merdivenlerin üst kısımlarından bağlanarak güvenli hale getirilip getirilmediğini
kontrol eder.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

B.2

B

BaĢarım Ölçütleri
Adı

Ġskelelerin ve merdivenlerin
kontrolünü yapmak

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

B.3
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KiĢisel koruyucuların
kontrolünü yapmak

Kod

Açıklama

B.2.10

Merdivenlerde ağır ve tehlikeli maddelerin taĢınmaması için gerekli önlemleri alır.

B.2.11

Merdiven ve iskelelerde çalıĢacakların sağlık durumlarının uygunluğunu iĢyeri
hekiminin görüĢlerine baĢvurarak kontrol eder.

B.2.12

Merdiven ve iskelelerde çalıĢacak kiĢilerin bu tür çalıĢmalarla ilgili yeterince
eğitimli/bilgili olup olmadıklarını kontrol eder.

B.2.13

Merdiven ve iskelelerin tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen Ģart ve periyotlara
göre kontrolünü yapar 2.

B.3.1

Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre temin edilen, uygun nitelikteki KKD’lerin
ilgili kiĢilere dağıtımını sağlar.

B.3.2

KKD’lerin uygun Ģekilde kullanımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri
yapar.

B.3.3

KKD’lerin kurallara uygun muhafaza edilmesini sağlar.

B.3.4

Hasarlı ve/veya kullanım süresi dolmuĢ KKD’lerin tespitini ve imhasını sağlar.

B.3.5

Kullanılan tüm ekipman ve KKD’lerin CE iĢaretli olup olmadığını kontrol eder ve
amirine rapor eder.

B.3.6

Alanda gerekli KKD’leri kullanmayan çalıĢanları tespit eder.

B.3.7

KKD kullanımında yanlıĢ varsa düzeltir.

B.3.8

Periyoda bağlı olan KKD’lerin periyodik temizlik ve bakım kontrolünü yapar.

B.3.9

KKD ile kiĢiden kiĢiye mikrop bulaĢmaması için hijyen kurallarına dikkat
edilmesini sağlar.

2

Örneğin büyük fırtınalardan hemen sonra; ayrıca iĢi veren idarenin, yüklenicinin veya alt yüklenicinin yasal mevzuattakinden daha sık kontrol talimatı var ise (ISO
9001;OSHAS 18001’e göre) buna uyulur.
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

B.4

B
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BaĢarım Ölçütleri

Adı

Yüksekte çalıĢma sisteminin
kontrolünü yapmak

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

Kod

Açıklama

B.4.1

Yüksekte çalıĢma yapılmadan önce risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.

B.4.2

Risk değerlendirmesi sonucuna göre yapılan planlamalara göre çalıĢılıp
çalıĢılmadığını kontrol eder.

B.4.3

Yükseğe çıkıĢların ve iniĢlerin güvenli bir Ģekilde yapılması için gerekli
önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

B.4.4

BoĢluklar, açıklıklar ve kırılgan çatılar için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol eder.

B.4.5

Yüksekte çalıĢmalarda hava durumunu kontrol ederek gerekli uyarıları yapar.

B.4.6

Yüksekte çalıĢma sisteminin gerekli bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.

B.5.1

Asma iskelelerin ilgili mevzuat veya standartlara uygun olup olmadığının
kontrolünü yapar.

B.5.2
B.5.3

B.5
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Asma iskele ve bina cephe
asansörlerinin kontrolünü
yapmak
(devamı var)

Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri
malzemenin her gün iĢe baĢlamadan önce muayene edilmesini sağlar.
Herhangi bir ezik, kopuk veya çürük durumunda gerekli kayıtları tutar ve söz
konusu iskelede çalıĢma yapılmasını önler.

B.5.4

Asma iskelelerin, iniĢ ve çıkıĢ yollarında herhangi bir engel bulunup
bulunmadığını kontrol eder.

B.5.5

Asma iskelelerin kullanmaya elveriĢli oldukları ile ilgili uzman kiĢilerce verilen
belgeleri kayıt altına alır.

B.5.6

Asma iskelelerde kullanılacak güvenlik tertibatlarının kontrolünü yapar veya
yapılmasını sağlar.

B.5.7

Asma iskelelerin taĢıyacağı yükten fazlasının yüklenmemesi için gerekli uyarıları
yapar.

B.5.8

Asma iskelelerde merdiven kullanılmaması için gerekli uyarıları yapar.

B.5.9

Asansörlerin periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlar, kayıtları tutar.
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Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler

BaĢarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B.5.10

Asansörlerin amacı dıĢında kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.

B.5

Asma iskele ve bina cephe
asansörlerinin kontrolünü
yapmak

B.5.11

Asansörlerin taĢıma kapasitelerinin üstünde yük taĢımaması için gerekli uyarıları
ve kontrolleri yapar.

B.6.1

Bakım-onarım ve devreye alma iĢlemlerinin sadece ehliyetli kiĢilerce yapılıp
yapılmadığını kontrol eder.

B.6.2

Bakım-onarım ve devreye alma iĢlemleri sırasında diğer kiĢilerin zarar görmemesi
için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

B.6.3

Bakım-onarım ve devreye alma iĢlemlerini yapan veya zarar görmesi muhtemel
kiĢilere gerekli KKD’leri sağlar.

B.6.4

“Kitle etiketleme sisteminin” devrede olup olmadığını kontrol eder.

B.7.1

Barınma yerlerinin yeterli ve uygun Ģartlarda olup olmadığını kontrol eder.

B.7.2

ÇalıĢma sahasında ve sosyal tesislerde yeterli miktarda lavabo ve temizlik
malzemesi bulunup bulunmadığını kontrol eder.

B.7.3

Rutubetli, kirli ve benzeri iĢlerde veya tehlikeli maddelerle çalıĢılan yerlerde, iĢ
elbiseleri ile iĢçilerin Ģahsi elbise ve eĢyalarının ayrı yerlerde muhafaza edilmesini
sağlayacak tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

B.7.4

Tuvaletlerin yeterli sayıda ve kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol eder.

B.7.5

Yapılan iĢin gereğine göre veya sağlık nedenleriyle iĢçiler için uygun ve yeterli
sayıda duĢ olup olmadığını kontrol eder.

B.7.6

DuĢ gereken iĢlerde, duĢlarda sıcak ve soğuk akarsu bulunup bulunmadığını
kontrol eder.

B.7.7

ÇalıĢma sahasının günlük temizlik ve düzenini kontrol eder.

B.6

B

09UMS0029-4 / 10.11.2009 / 00
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Bakım-onarım-devreye alma
iĢlemleri sırasında gerekli
önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol etmek

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

B.7
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Saha ve sosyal tesislerin
temizlik, tertip ve düzeninin
kontrolünü yapmak
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BaĢarım Ölçütleri

Adı

Kod

Açıklama

B.8.1

Yükleme yerleri ve rampaların taĢınacak yükün boyutlarına uygun olup olmadığını
kontrol eder.

B.8.2
B.8.3
B.8.4

B

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

B.8

Sahadaki korkuluk, geçiĢ ve
rampaların kontrolünü yapmak

B.8.5

Sabit inĢaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik
bulunup bulunmadığını kontrol eder.

B.8.6

Gerektiği yerlerde rampa ve geçitlerin iki tarafında korkuluk olup olmadığını
kontrol eder.

B.8.7

Gerektiğinde tavan veya döĢemelerdeki boĢluk ve deliklerin korkulukla
kapatılmasını sağlar.

B.8.8

Yıkılacak kısmın etrafında, yeterli güvenlik alanının bırakıldığını ve bu alanın
korkulukla çevrilip çevrilmediğini kontrol eder.

B.8.9

ĠĢçilerin kullandığı yol güzergâhı içinde kullanılan merdivenin etrafının korkulukla
çevrilmesini ve görünür yerlere uyarı levhalarının yerleĢtirilmesini sağlar.

B.8.10

Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan iĢlerde kullanılan yapı iskelelerinin uygun
korkuluklarla donatılıp donatılmadığını kontrol eder.

B.8.11

B.8.12
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Yükleme rampalarında çalıĢanların düĢmesini önlemek için gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığını kontrol eder.
Rampalarda birden fazla araç bulundurulmaması için gerekli uyarıları yapar.
Yüksekte çalıĢmalar için gerekli yerlerde korkuluk ve bunun gibi toplu koruma
araçlarının bulunmasını sağlar.

Korkulukların düĢmelere engel olabilecek sağlamlıkta olup olmadığını kontrol
eder.
GeçiĢ yollarındaki aydınlatma sistemlerinin, çalıĢanlar için kaza riski
oluĢturmayacak türde ve uygun Ģekilde yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini kontrol
eder.

B.8.13

Ġskelelerde köprü görevi görecek geçitlerde korkuluk olup olmadığını kontrol eder.

B.8.14

Merdivenler, sabitlenmiĢ geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da dâhil
olmak üzere trafik yollarının kolay ve güvenli geçiĢi sağlayacak Ģekilde tasarlanıp
tasarlanmadığını kontrol eder.

Sayfa 18

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

B.9

B.10

B

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)
B.11

B.12

B.13
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BaĢarım Ölçütleri

Adı

Kod

Açıklama

B.9.1

Toprak kaymasına engel olmak için kazıda iksa yapılan kısımları kontrol eder.

B.9.2

Ġksanın yeterliliğini iĢ süresince kontrol eder veya kontrol edilmesini sağlar.

B.9.3

Kontrol sonuçlarını kayıt altına alarak ilgili kiĢilere bildirir.

B.10.1

Stok sahası veya depolarda malzemenin uygun Ģekilde istiflenip istiflenmediğini
kontrol eder.

B.10.2

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin uygun yerlerde, sızıntı ve akıntı olmayacak
Ģekilde depolanıp depolanmadığını kontrol eder.

B.10.3

Gerekli alanlarda yangın söndürücülerin eriĢilebilir yerde olup olmadığını kontrol
eder.

B.10.4

Depolama alanlarına izinsiz giriĢleri önler.

B.11.1

Malzeme düĢme ve devrilmelerine karĢı toplu koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığını kontrol eder.

B.11.2

Malzeme ve ekipmanın yıkılma ve devrilmeyi önleyecek Ģekilde istiflenip
istiflenmediğini kontrol eder.

B.11.3

Tehlikeli bölgelere giriĢleri önlemek için gerekli uyarıları yapar.

B.11.4

ÇalıĢma platformları, geçitler ve iskele platformların, kiĢileri düĢmekten ve düĢen
cisimlerden koruyacak Ģekilde olup olmadığını kontrol eder.

ĠSG kimlik kartlarının
kontrolünü yapmak

B.12.1

ĠSG sorumlularının kimlik kartlarını düzenli taĢıyıp taĢımadıklarını kontrol eder.

B.12.2

Kimlik kartını taĢımayanlara gerekli uyarılarda bulunur.

Atıkların uygun Ģekilde
depolanıp depolanmadığını
kontrol etmek

B.13.1

ÇalıĢma sırasında oluĢan atıkların özelliklerine göre depolanmasına ve
uzaklaĢtırılmasına yönelik kontrolleri yapar.

B.13.2

Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaĢtırılma koĢullarını düzenleyici
prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

Ġksaların kontrolünü yapmak

Stok sahası ve depoların
kontrolünü yapmak

Malzeme düĢme ve
devrilmelerine karĢı kontroller
yapmak

Sayfa 19

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

B.14

B

BaĢarım Ölçütleri
Adı

Elle kaldırma ve taĢıma
iĢlemlerinin uygunluğunu
kontrol etmek

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
(devamı var)

B.15
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Kod

Açıklama

B.14.1

Ağır malzemelerin elle kaldırılması ve taĢınmasını önleyici tedbirler konusunda
öneride bulunur.

B.14.2

Ağır malzemelerin elle kaldırılması ve taĢınmasının zorunlu olduğu durumlarda
çalıĢanın fiziki yapısının bu iĢe uygun olup olmadığını kontrol eder.

B.14.3

ÇalıĢanları güvenli taĢıma ve kaldırma konusunda bilgilendirir veya
bilgilendirilmesini sağlar.

B.14.4

Güvenli taĢıma ve kaldırma konusunda gerekli talimatları hazırlar veya
hazırlanmasına katkıda bulunur.

B.15.1

Tüm araçlar için güvenli bir trafik planlamasının yapılıp yapılmadığını kontrol
eder.

B.15.2

Sürücülerin kullandıkları araç tipine uygun ehliyete/yetkinliğe sahip olup
olmadığını kontrol eder.

B.15.3

Araçların insanlara zarar vermemesi için ikaz – uyarı sistemlerinin olup olmadığını
kontrol eder.

B.15.4

Ziyaretçi sürücülerin alana girmeden önce yönetime bilgi verilip verilmediğini
kontrol eder.

B.15.5

Araçların ve yayaların mümkün olduğunca ayrı güzergâhları kullanmalarını
sağlayıcı tedbirler alır.

B.15.6

Araç trafik güzergâhlarının araç çeĢitlerine ve sayısına uygunluğunu kontrol eder.

B.15.7

Hız tümsekleri gibi fiziksel hız sınırlayıcılarının gerekli olduğu yerleri
belirleyerek, bu noktalara hız rampaları ve uyarı iĢaretleri yerleĢtirilmesini sağlar.

B.15.8

Yön, hız limiti ve öncelik belirten iĢaretlerin uygun yerlerde bulunup
bulunmadığını kontrol eder.

B.15.9

Tüm araçların bakım-onarım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

Trafik düzenini kontrol etmek

Sayfa 20

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı

Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler

B

BaĢarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B.16.1

ÇalıĢanların talimatlara uygun çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol eder.

B.16

ÇalıĢanların davranıĢlarını
kontrol etmek ve
bilgilendirmek
Tehlikeli yerlerin açıklık ve
boĢluklarının kontrolünü
yapmak

B.17.1

B.17

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Saha Kontrolü
ĠĢlemlerini Yürütmek
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B.18

B.19

B.20
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Sigara içme alanlarının
kontrolünü yapmak

Tahditli alanların kontrolünü
yapmak

Aydınlatma kontrolünü
yapmak

B.16.2

B.17.2

Herhangi bir kusurlu davranıĢ gördüğünde bunun düzeltilmesi için gerekli
bilgilendirme ve uyarıları yapar.
Tehlikeli açıklık ve boĢluklarda düĢme tehlikesine karĢı gerekli önlemlerin alınıp
alınmadığını kontrol eder.
Tehlikeli açıklık ve boĢlukların uygun Ģekilde iĢaretlenip iĢaretlenmediğini kontrol
eder.

B.17.3

Tehlikeli açıklık ve boĢluklara yakın çalıĢanları bilgilendirir.

B.18.1

Sigara içme alanlarının yakınında yanıcı, parlayıcı malzeme ve atıkların
bulunmaması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

B.18.2

Sigara içme alanlarının uygun aralıklarla temizliğini sağlar.

B.18.3

ÇalıĢma alanlarında sigara içilmesini önlemek için gerekli kontrolleri yapar.

B.19.1

Tahditli alanların belirlenmesi için gerekli iĢaretlemenin yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.

B.19.2

Tahditli alanlarda sadece uzman kiĢilerin kontrolü atında çalıĢılıp çalıĢılmadığını
kontrol eder.

B.20.1

Aydınlatmanın yeterli olup olmadığı konusunda (kendisi ölçerek veya ölçülmesini
sağlayarak) kontrol yapar.

B.20.2

Gün ıĢığının yeterli olmadığı (ilave aydınlatmanın gerektiği) yerleri amirine
bildirir.

B.20.3

Hangi tür iĢlerde, ne kadar aydınlatma gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

Sayfa 21

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod
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BaĢarım Ölçütleri

Adı

Kod
C.1.1
C.1.2

C.1

C

ĠĢ Araç ve Gereçlerinin
ĠSG Kontrol ĠĢlemlerini
Yürütmek
(devamı var)
C.2

C.3
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Kaldırma makinelerinin ve
donatılarının kontrolünü
yapmak

ĠĢ makinelerinin kontrolünü
yapmak

Binek araçlarının kontrolünü
yapmak

C.1.3

Açıklama
Kaldırma makineleri ile ilgili kullanım talimatlarının ilgili kiĢilere verilmesini
veya uygun yerde bulunmasını sağlar.
Kaldırma makinelerinin talimatlara uygun çalıĢtırılıp çalıĢtırılmadığını kontrol
eder.
Kaldırma makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.

C.1.4

Kaldırma makinelerinin periyodik bakım ve onarımları ile ilgili kayıtları tutar.

C.1.5

Kaldırma makinelerinin ehliyetli kiĢilerce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

C.1.6

Araçların aĢırı yüklenmesini önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

C.2.1

Mevcut iĢ makinelerinin listesini yapar.

C.2.2

ĠĢ makineleri ile ilgili kullanım talimatlarının ilgili kiĢilere verilmesini veya uygun
yerde bulunmasını sağlar.

C.2.3

ĠĢ makinelerinin talimatlara uygun çalıĢtırılıp çalıĢtırılmadığını kontrol eder.

C.2.4

Periyodik bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

C.2.5

Periyodik bakım ve onarımlarla ilgili kayıtları tutar.

C.2.6

ĠĢ makinelerinin ehliyetli kiĢilerce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

C.2.7

ĠĢ makineleriyle kazı yapılan sahalarda, hareket alanı içinde iĢçi çalıĢtırılmaması
için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

C.3.1

Binek araçlarına tahsisli yolların ayrılıp ayrılmadığını kontrol eder.

C.3.2

Araç sürücülerinin sadece tahsisli yolları kullanması için gerekli kontrolleri yapar.

C.3.3

Gerekli yerlere uyarı iĢaretlerinin konulup konulmadığını kontrol eder.

C.3.4

Binek araçlarının çalıĢma sahasına izinli giriĢ çıkıĢını sağlar.

Sayfa 22

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

C.4

C

ĠĢ Araç ve Gereçlerinin
ĠSG Kontrol ĠĢlemlerini
Yürütmek
(devamı var)

C.5

C.6
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BaĢarım Ölçütleri

Adı

Basınçlı ekipmanın kontrolünü
yapmak

Elektrikli el aletlerinin
kontrolünü yapmak

Elektrik tesisatının kontrolünü
yapmak

Kod

Açıklama

C.4.1

Basınçlı ekipmanın kullanımının eğitimli kiĢilerce yapılıp yapılmadığını kontrol
eder.

C.4.2

Basınçlı ekipmanın uygun yere yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini kontrol eder.

C.4.3

Hareketli parçaların koruyucularını kontrol eder.

C.4.4

Periyodik bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

C.4.5

Periyodik bakım ve onarımlarla ilgili kayıtları tutar.

C.5.1

Elektrikli el aletlerinin sadece eğitimli kiĢilerce kullanılmasını sağlar.

C.5.2

Elektrik kaçağı koruma tertibatlarının kontrolünü yapar.

C.5.3

Elektrikli el aletlerinin düzenli bakım onarımlarının uzman kiĢilerce yapılmasını
sağlar.

C.5.4

Hasarlı el aletlerinin kullanılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

C.5.5

Prizlerin izolasyonunun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

C.6.1

Sahadaki mevcut elektrik tesisatı hakkında bilgi sahibi olur.

C.6.2

Elektrik tesisatının uzman kiĢilerce kontrolünün ve bakım-onarımının yapılmasını
sağlar.

C.6.3

Özellikle dıĢ etkilere maruz kalan elektrik tesisatının kontrolünü yapar /
yapılmasını sağlar.

C.6.4

Elektrik hatlarının bulunduğu kısımlarda gerekli uyarı iĢaretlerinin bulunmasını
sağlar.

C.6.5

Enerji nakil hatlarının yanında gerekli güvenlik mesafeleri bırakılarak çalıĢılıp
çalıĢılmadığını kontrol eder, bunu önlemek için gerekli bilgilendirmeleri yapar.

C.6.6

Araçlar hava hatlarının altından geçerken gerekli kontrol ve yönlendirmeleri yapar.

Sayfa 23

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod
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Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
BaĢarım Ölçütleri

Adı

Kod
C.7.1
C.7.2

C.7

C

ĠĢ Araç ve Gereçlerinin
ĠSG Kontrol ĠĢlemlerini
Yürütmek
(devamı var)

C.8

C.9
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Basınçlı tüplerin kontrolünü
yapmak

Parlayıcı ve patlayıcı
ortamlarda kullanılan
teçhizatın kontrolünü yapmak

Uyarı ve ikaz iĢaretlerinin
kontrolünü yapmak

Açıklama
Basınçlı tüplerin uygun yerde depolanmasının sağlanıp sağlanmadığını kontrol
eder.
Tüplerin dik konumda bulundurulmasını veya yatık durumda ise sabitlenmesini
sağlar.

C.7.3

Tüpler kullanılmadığında valflarının tamamen kapalı durumda olması için gerekli
uyarıları yapar.

C.7.4

Tüplerin hortum ve donanımının bakımlarının yapılmasını sağlar.

C.7.5

Yangın söndürücülerin kolayca eriĢilebilir yerlerde olmasını sağlar.

C.8.1

Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizatla ilgili mevzuat konusunda
bilgi sahibi olur.

C.8.2

Ġlgili mevzuata göre teçhizatın uygunluğunun kontrolünü sağlar.

C.8.3

Bu teçhizatı kullanacak kiĢilerin yetkin olup olmadıklarının kontrolünü yapar.

C.8.4

Statik elektrik gibi tutuĢturucu kaynakların kullanılması durumunda gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

C.8.5

Kullanılan maddelerin, proseslerin birbiri ile olabilecek muhtemel etkileĢimlerine
iliĢkin gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

C.9.1

ĠĢyerinde kullanılan güvenlik ve sağlık iĢaretleri hakkında çalıĢanları bilgilendirir.

C.9.2

ĠĢaretlerin anlamları ve bu iĢaretlerin gerektirdiği davranıĢ biçimleri ile ilgili
talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol eder.

C.9.3

ĠĢaretlerin uygun yerlerde olup olmadığını kontrol eder.

Sayfa 24

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

C.10

C

BaĢarım Ölçütleri
Adı

Mekanik el aletlerinin
kontrolünü yapmak

ĠĢ Araç ve Gereçlerinin
ĠSG Kontrol ĠĢlemlerini
Yürütmek

C.11
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Makine ve tezgâhların
kontrolünü yapmak

Kod

Açıklama

C.10.1

Sivri ve keskin aletlerin kılıfsız olarak taĢınmaması için gerekli uyarılarda bulunur.

C.10.2

Hasar görmüĢ el aletlerinin kullanılmasını önleyici tedbirler alır.

C.10.3

El aletlerinin doğru Ģekilde kullanılması için talimatların uygun yerlerde olup
olmadığını kontrol eder.

C.10.4

ÇalıĢanların el aletlerini talimatlara uygun olarak kullanıp kullanmadıkların
kontrol eder.

C.10.5

ÇalıĢma bittikten sonra el aletlerinin uygun Ģekilde muhafaza edilip edilmediğini
kontrol eder.

C.11.1

Makine ve tezgâhların hareketli parçalarının koruyucusu olup olmadığını kontrol
eder.

C.11.2

Makine ve tezgâhların bakımı ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.

C.11.3

Makine ve tezgâhların sadece eğitimli/ehil kiĢilerce kullanılıp kullanılmadığını
kontrol eder.

C.11.4

Makine ve tezgâhların kuruluĢu, test edilmesi ve sökümü iĢlemlerinin sadece
yetkili kiĢilerce yapılmasını sağlar.

Sayfa 25

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler

Acil Durum Uygulama
ĠĢlemlerini Yürütmek

BaĢarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D.1.1

Acil aydınlatma ve ikaz sistemlerinin çalıĢıp çalıĢmadığını belirli aralıklarla
kontrol eder.

D.1

Acil aydınlatma ve ikaz
sistemlerinin kontrolünü
yapmak

D.1.2

Bu sistemler hakkında çalıĢanları bilgilendirir.

D.1.3

Elektrik kesilmesi halinde devreye girecek alternatif sistemlerin kontrolünü yapar.

D.2.1

Hazırlanmasına katkı sağladığı talimatların uygulanıp uygulanmadığının
kontrolünü yapar.

D.2.2

Bu talimatlarla ilgili olarak çalıĢanların bilgilerinin yeterli olup olmadığını kontrol
eder.

D.2.3

Acil çıkıĢ yolları ve kapılarının, uygun Ģekilde iĢaretlenmiĢ olup olmadığını
kontrol eder.

D.3.1

Acil durum ekipmanının ulaĢılabilir yerde olup olmadığını kontrol eder.

D.3.2

Acil durum ekipmanının kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol eder.

D.3.3

Yeterli miktarda acil durum ekipmanının bulunup bulunmadığını kontrol eder.

D.4.1

Acil çıkıĢ yolları ve kapılarının uygun Ģekilde iĢaretlenmesini sağlar.

D.4.2

Acil çıkıĢ yolları ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutlarının çalıĢma sahasında
bulunan ekipman ve kiĢi sayısı için yeterli olup olmadığını kontrol eder.

D.4.3

Acil çıkıĢ yolları ve kapılarının önünde çıkıĢı zorlaĢtıracak engel bulunup
bulunmadığını kontrol eder.

D.5.1

Ġlk yardım hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol eder.

D.5.2

Ġlk yardım ekipmanının kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol eder.

D.5.3

Ġlk yardım ekipleri ile iletiĢim halinde olur.

D.5.4

ÇalıĢma koĢullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulmasını
ve bu ekipmanın kolayca eriĢilebilir yerlerde olmasını sağlar.

D.2

D
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D.3

D.4

D.5
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Acil durum talimatlarının
uygulanıp uygulanmadığını
kontrol etmek

Acil durum ekipmanının
kontrolünü yapmak

Acil çıkıĢ yol ve kapılarının
kontrolünü yapmak

Ġlk yardım yapmak veya
yapılmasına yardım etmek

Sayfa 26

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler
Kod

E.1

E.2

E

BaĢarım Ölçütleri
Adı

Yangın söndürme ekipmanının
yerinde olup olmadığını
kontrol etmek

Yanıcı, parlayıcı madde
depolarının kontrolünü
yapmak

Yangın Önleme ve
Uygulama ĠĢlemlerini
Yürütmek

E.3

E.4

E.5
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Yangın oluĢumuna neden
olabilecek durumlarda çalıĢma
ortamının güvenliğini
sağlamak

Yangın söndürme ihbar ve
alarm sistemlerinin kontrolünü
yapmak
Yangına müdahale
çalıĢmalarına destek vermek

Kod

Açıklama

E.1.1

Yangın söndürme ekipmanının çalıĢanların kolayca eriĢebilecekleri Ģekilde
yerleĢimini sağlar.

E.1.2

Cihazların yanında kullanım talimatlarının bulunup bulunmadığını kontrol eder.

E.1.3

Yangınla mücadele araç ve gereçlerinin düzenli olarak kontrol ve bakımını sağlar.

E.1.4

Kullanıma uygun olmayan cihazlarla ilgili gerekli iĢlemlerin yapılmasını sağlar.

E.1.5

Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın detektörleri ve alarm sistemlerinin
düzenli olarak kontrol ve bakımını sağlar.

E.2.1

Yanıcı ve parlayıcı madde depolarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp
alınmadığını kontrol eder.

E.2.2

Yanıcı ve parlayıcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun
Ģekilde depolanıp depolanmadığını kontrol eder.

E.2.3

Bu tür maddelerin ihtiyaçtan fazlasının çalıĢma alanında bulundurulmaması için
gerekli önlemleri alır. AlınmıĢ önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol eder.

E.3.1

Yangın oluĢumunu önlemek için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili gerekli
kontrolleri yapar.

E.3.2

Yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol eder.

E.3.3

Tüm çalıĢanların yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi
olup olmadığını kontrol eder.

E.3.4

Acil çıkıĢların iĢaretlerle belirlenmiĢ ve açık olmasını sağlar.

E.3.5

Herhangi bir yangın durumunda itfaiye giriĢi için düzenlemelerin yeterli olup
olmadığını kontrol eder.

E.3.6

Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanının bulunup bulunmadığını kontrol eder.

E.4.1

Ġhbar ve alarm sistemlerinin çalıĢıp çalıĢmadığını belli aralıklarla test eder.

E.4.2

Ġhbar ve alarm sistemleri hakkında çalıĢanları bilgilendirir.

E.5.1

Yangınla mücadele tatbikatlarına aktif olarak katılır.

Sayfa 27

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı
Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler

F

Kayıt ve Raporlama
ĠĢlemlerini Yürütmek

BaĢarım Ölçütleri

Kod

Adı

F.1

Kontrol listelerini doldurmak

F.2

ĠSG’ye uygun olmayan
hususları kaydetmek ve
raporlanmasını sağlamak

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

F.8
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Denetim ve disiplin
uygulamalarını takip etmek.

ÇalıĢanların ĠSG hakkındaki
görüĢ ve önerilerini
kaydetmek ve bildirmek
Anket ve benzeri uygulamaları
takip etmek ve bildirmek
Ramak kala kazaların kaydını
tutmak ve bildirmek
Kaza hastalık ve olay
araĢtırma raporlarının
hazırlanmasına katkıda
bulunmak
Ödül ve benzeri
uygulamaların yürütümünde
görüĢ bildirmek

Kod
F.1.1

Açıklama

F.1.2

Kontrol listelerini eksiksiz ve doğru Ģekilde doldurur.

F.2.1

Uygunsuzlukları kayıt altına alarak ilgililere raporlar.

F.2.2

Uygunsuzluklarla ilgili alınan önlemleri ve sonuçlarını izler.

F.3.1

ĠĢ sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum uygulamalarında belirlenmiĢ
kurallara uymayan, KKD’leri amaca uygun kullanmayan tüm çalıĢanlara sözlü
veya yazılı uyarı yapar, gerekiyorsa disiplin kuruluna sevkini önerir.

F.3.2

Uyarı ve disiplin kurulu evrakını arĢivler ve takibini yapar.

F.3.3

Sözlü ve yazılı uyarı alan, disiplin cezası alan çalıĢanları amirlerine bildirir.

F.3.4

Sözlü ve yazılı uyarı, disiplin cezası alan çalıĢanları daha yakından takip eder,
eğitim ve denetimini sağlar.

F.4.1

ÇalıĢanlardan geri bildirim almak için uygulanan metotların etkinliğini kontrol
eder.

F.4.2

Geri bildirimleri kaydedip sonuçları ile ilgili değerlendirmelere katılır.

F.5.1

Anket ve benzeri uygulamalarla ilgili çalıĢmalara aktif olarak katılır.

F.5.2

Bu tür uygulamalarla ilgili değerlendirme çalıĢmalarına katkı verir.

F.5.3

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılan faaliyetleri izler.

F.6.1

Ramak kala kazaların sonuçları hakkındaki değerlendirmelere katkıda bulunur.

F.7.1

Kaza hastalık ve olaylarla ilgili kayıtları tutar.

F.7.2

Kaza hastalık ve olayların sıklıklarına göre değerlendirme yapar, görüĢ bildirir.

F.8.1

Bu tür uygulamaların çalıĢanlar üzerindeki etkisini objektif olarak değerlendirir.

F.8.2

Sonuçları hakkında ilgili kiĢilere bilgi verir.

Kontrol listelerinin oluĢturulmasına katkı sağlar.

Sayfa 28

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4)
Ulusal Meslek Standardı

Görevler
Kod

Adı

ĠĢlemler

BaĢarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.1

Meslekle ilgili hizmet içi
eğitim, iĢbaĢı eğitimi vb.
faaliyetlere katılmak

G.1.1

Meslekle ilgili eğitimlerde aktif olarak yer alır.

G.2.1

Mesleği ile ilgili yenilik ve teknolojik geliĢmeler konusunda eğitim talebinde
bulunur.

G.2.2

Edindiği yeni bilgileri uygular.

G.2.3

Edindiği yeni bilgileri çalıĢanlarla paylaĢır.

G.3.1

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için bir yöntem (anket, yüz yüze görüĢme,
izleme v.s) uygular.

G.3.2

ÇalıĢanlara verilen eğitimin etkinliğini kontrol eder.

G.3.3

ÇalıĢanların verilen eğitimlere uygun olarak, güvenli bir Ģekilde iĢlerini yapıp
yapmadıklarını kontrol eder.

G.3.4

Eğitimle ilgili kayıtları tutar veya tutulmasına katkı sağlar.

G.2

G
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Mesleki yenilik ve
teknolojileri izlemek

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin
Faaliyetleri Yürütmek

G.3
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ÇalıĢanların eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesine
katkıda bulunmak
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Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

3.2.

1. Aydınlatma jeneratörü
2. Bariyer
3. Dürbün
4. El avadanlıkları (anahtar takımı, bağ teli, çekiç, çivi, kontrol kalemi, metre)
5. El dedektörü
6. El feneri
7. Fotoğraf makinesi
8. Güvenlik ekipmanı (emniyet halatı, emniyet Ģeridi)
9. Hortum
10. Ġkaz ekipmanı (ikaz lambası, ikaz Ģeridi, trafik levhaları, düdük)
11. ĠletiĢim araçları (telsiz, telefon, megafon)
12. KiĢisel Koruyucu Donanım (baret, ağız-burun maskesi, emniyet kemeri, eldiven, iĢ
ayakkabısı, iĢ elbisesi, kulaklık, kulak tıkacı, lastik çizme, koruyucu maske, tam yüz
maskesi, toz maskesi vb.)
13. Ofis malzemeleri (bilgisayar, kırtasiye malzemeleri vb.)
14. Ölçüm cihazları (gaz, gürültü vs)
15. Yangın söndürme ekipmanı (yangın battaniyesi, yanmaz elbise, yangın söndürme cihazı)
16. ĠĢin türüne göre gerekli olan diğer alet ve avadanlıklar
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Bilgi ve Beceriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Acil durum bilgisi
Analiz yeteneği
Araç, gereç ve ekipman bilgisi
Bilgisayar bilgisi
Çevre düzenlemeleri bilgisi
Çevre koruma standartları bilgisi
El becerisi
Ekip içinde çalıĢma yeteneği
Görsel yetenek
Hijyen bilgisi
Ġhbar ve alarm sistemleri ile ilgili planlama bilgisi
Ġkna yeteneği
ĠletiĢim araçlarını kullanabilme becerisi
ĠletiĢim yeteneği
Ġlkyardım bilgisi
Ġnsan psikolojisi bilgisi
ĠnĢaat ve yapı bilgisi
ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi
ĠĢ sağlığı ve güvenliği kontrol iĢlemlerini yürütme bilgisi
ĠĢaret bilgisi
ĠĢyeri çalıĢma prosedürleri bilgisi
Kalite güvence sistemleri bilgisi
Karar verme yeteneği
Kayıt tutma yeteneği
Malzeme bilgisi
Malzeme katalogları/el kitapları bilgisi
Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği
Mesleğe iliĢkin yasal düzenlemeler bilgisi
Mesleki elektrik bilgisi
Mesleki elektronik bilgisi
Mesleki mekanik bilgisi
Mesleki teknik terim bilgisi
Organizasyon ve ekip içinde çalıĢma becerisi
Öğrendiğini aktarabilme yeteneği
Öğrenme ve geliĢtirme yeteneği
Problem çözme yeteneği
Raporlama yeteneği
Risk değerlendirme bilgisi
Standart ölçüler bilgisi
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi
Yanıcı ve parlayıcı madde mevzuat bilgisi
Yedek parça bilgisi
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Tutum ve DavranıĢlar

3.4.

1. Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek
2. AraĢtırıcı olmak
3. ÇalıĢkan olmak
4. Çevre korumaya karĢı duyarlı olmak
5. Çevre, kalite ve ĠSG kurallarını benimsemek
6. Detaylara özen göstermek
7. Dikkatli olmak
8. Dürüst olmak
9. Ekip çalıĢmasına yatkın olmak
10. Etkili ve güzel konuĢmak
11. Gözlemci olmak
12. Güler yüzlü olmak
13. Ġnisiyatif sahibi olmak
14. Ġnsan iliĢkilerine özen göstermek
15. ĠĢ disiplinine sahip olmak
16. ĠĢ güvenliğine dikkat etmek
17. ĠĢyeri çalıĢma prensiplerine uymak
18. Kararlı olmak
19. Meslek ahlakına sahip olmak
20. Planlı ve organize olmak
21. Risk faktörlerini göz önünde bulundurmak
22. Sabırlı olmak
23. Saygılı olmak
24. Soğukkanlı olmak
25. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
26. Süreç kalitesine özen göstermek
27. Temizlik, düzen ve iĢyeri tertibine özen göstermek
28. Uyumlu olmak
29. Yeniliklere açık olmak
30. Yüksekte çalıĢabilmek
31. Zamanı iyi kullanmak
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4.ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (ĠnĢaat) (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli Ģartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleĢtirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak
ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliĢkin iĢlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar
1.Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi:
H.Necati ERSOY

ĠNTES - Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN

ĠNTES - ĠnĢaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKĠN

ĠNTES - Ġstatistikçi

Gülesen KURU

ĠNTES - Ekonomist

Sevil Buket ATAR

ĠNTES - ĠnĢaat Teknikeri

Ġrem YENDĠ

ĠNTES - Ekonomist

Süheyla ASLAN

ĠNTES - Ġnsan Kaynakları Uzmanı

2.Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri:

ġule ALKAN

Makine Müh.
A Sınıfı ĠĢ Güvenliği
Uzmanı
ĠnĢaat Mühendisi / ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı
A Sınıfı ĠĢ Güvenliği
Uzmanı
Ġsg Uzmanı
Sağlık, Güvenlik Ve
Çevre Md. – ĠĢ Sağlığı
Ve Güvenliği Mühendisi
–
A Sınıfı ĠĢ Güvenliği
Uzmanı
Ġsg Koordinatörü

Ümit TARHAN

Daire BaĢkanı

Ali TURAN
Bahadır ERTUĞRUL
Müjdat AYDIN
Özkan ÖZGÜR

Ruhi ÖKTEM
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Serbest Uzman
Aktürk Yapı Endüstrisi Ve Ticaret A.ġ.
KMO Ankara ġubesi
DETAM DanıĢmanlık

Attila Doğan ĠnĢ. Tes. A.ġ.

Hattat ĠnĢaat
ÇalıĢma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ĠSGGM
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3.GörüĢ Ġstenen KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar:
3.1. Kurum/KuruluĢ/Firma
ASO (ANKARA SANAYĠ ODASI )
ATO (ANKARA TĠCARET ODASI )
BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI (YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇSGB (ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI)
ÇSGB ÇALIġMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇSGB ÇASGEM(ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA
MERKEZĠ)
ÇSGB ĠSGGM(Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
ÇSGB ĠġKUR(TÜRKĠYE Ġġ KURUMU)
ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU)
ÇSGB SSK(SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU) SĠGORTA ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DĠSK (DEVRĠMCĠ ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU)
DSĠ (PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ)
HAK-Ġġ KONFEDERASYONU
ĠNĠġEV-TÜRKĠYE ĠNġAAT VE TESĠSAT ĠġÇĠLERĠ EĞĠTĠM VAKFI
ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI
ĠNTES ÜYE FĠRMALARI (125 FĠRMA)
ĠSO (ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI )
ĠTO (ĠSTANBUL TĠCARET ODASI)
MAKĠNE MÜHENDĠSLERĠ ODASI
MEB (MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI)
MEB EĞĠTĠMĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EARGED
MEB-ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB-ERKEK TEKNĠK ÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEGEP
MEKSA VAKFI (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE KÜÇÜK SANAYĠ DESTEKLEME VAKFI)
MESS
MESS EĞĠTĠM VAKFI
MÜSĠAD
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TCDD (TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ DEVLET DEMĠRYOLLARI)
TCK (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
TESK (TÜRKĠYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)
TĠSK (TÜRKĠYE ĠġVEREN SENDĠKALARI KONFEDERASYONU)
TOBB (TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ)
TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTĠTÜSÜ)
TÜRK MÜġAVĠR MÜHENDĠSLER VE MĠMARLAR BĠRLĠĞĠ- TMMMB
TÜRKAK
TÜRK-Ġġ (TÜRKĠYE ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU)
TÜRKĠYE ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLERĠ ĠġVEREN SENDĠKASI (TĠM-SE)
TÜRKĠYE MÜTEAHHĠTLER BĠRLĠĞĠ-TMB
TÜRKĠYE RESMĠ SEKTÖR ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLERĠ ĠġVEREN SENDĠKASI (TÜRKĠNġA)
TÜSĠAD
ULAġTIRMA BAKANLIĞI
ULAġTIRMA BAKANLIĞI DHMĠ
ULAġTIRMA BAKANLIĞI DLH
YOL-Ġġ
YÜKSEK ÖĞRETĠM KURULU (YÖK)
3.2. Üniversiteler
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ – ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ĠTÜ (ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ) ĠNġAAT FAKÜLTESĠ
KTÜ (KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ) – MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT
MÜHENDĠSLĠĞĠ
ODTÜ (ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ) – MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT
MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ
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3.3. Mesleğe Özel Kurum/KuruluĢlar
ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ÇSGB-ĠSGGM (ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI - Ġġ SAĞLIĞI VE
GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ - ĠSG YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (PROF.HĠLMĠ
SABUNCU)
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ BÖLÜMÜ
DETAM ġĠRKETLER GRUBU
KAYA YAPI A.ġ. ĠSTANBUL
ARTI – SAĞLIK, ÇEVRE, KALĠTE DANIġMANLIK EĞĠTĠM ORGANĠZASYON

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar
Mustafa DEMĠR, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu

BaĢkan

K.Haluk GÜLHAN, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı

BaĢkan Vekili

Kemal AYDOĞAN, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Üye

Ekrem DĠRĠER, Milli Eğitim Bakanlığı

Üye

Mehmet SAĞ, UlaĢtırma Bakanlığı

Üye

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı

Üye

H.Necati ERSOY, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Üye

Mustafa ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Üye

Hacı ÜSTÜNDAL, Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu

Üye

Muzaffer YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Üye

Firuzan SĠLAHġÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Daire BaĢkanı

Aylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sektör Sorumlusu

Sinan GERGĠN, Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı

Sektör Komitesi Temsilcisi
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5.MYK Yönetim Kurulu
Bayram AKBAġ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi

BaĢkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi

BaĢkan Vekili

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Temsilcisi Üye
Prof. Dr. Yücel ALTUNBAġAK, Meslek KuruluĢları Temsilcisi

Üye

Dr. Osman YILDIZ, ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi

Üye

Celal KOLOĞLU, ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi

Üye
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