
 

 

Şantiye mobilizasyon plan -  projesi ön hazırlığı : 
  
1.     Sahanın rölevesi alınarak çalışma sahası ve mobilizasyonun yapılacağı şantiye sınırları tespit ve 

dökümante edilmelidir.  
2.   İnşaat sahasından geçen ve taşınması gereken alt yapı hatlarının varlığı araştırılmalı, mobilizasyon 

işlemleri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek deplasman işlemleri için girişimler 
yapılmalıdır.  

3.   Şantiye yakınından geçen enerji hattı varsa, elektrikle çalışacak makinalar da dikkate alınarak o 
hattan yararlanılıp, yararlanılamayacağı öğrenilmelidir. 

4.   Kurulacak ambarların gerekli malzemeye göre kapasite ve büyüklükleri tespit edilmelidir.  
5.   Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık ortalama günlük ve toplam miktarları tespit 

edilmelidir.  
6.   Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve şantiye içi yolların ölçülerinin 

tayini için şantiyede kullanılacak iş makinalarının çeşidi ve sayıları tesbit edilmelidir. 
7.   Yapılacak işin büyüklüğü göz önünde tutularak, ortalama ve en fazla kaç işçi ve teknik elamanın 

şantiyede çalışacağı, bunlardan ne kadarının şantiyede kalacağı tespit edilmeli ve bulunan sayılara 
göre işçilerin dinlenme, yemek yeme, soyunup giyinme, yatma, tuvalet yerleri, sayıları ve ölçüleri; 
evli personel için yapılacak lojmanların yerleri ve sayıları belirlenmelidir. 

8.   Şantiye kuruluşunda, asgari ihtiyaçların minumum yatırım ve işletme maliyeti ile karşılanması 
prensibi esas olmalı, kurulacak tesis seçiminde bina, baraka, konteyner kullanılması gibi 
seçeneklerden en uygun olanı seçilmelidir.  

9.   Şantiyenin büyük yerleşim merkezlerinden uzak olması halinde, şantiyede bulunacak personel ve 
işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak kantin ve benzeri binaların sayı ve büyüklükleri tesbit 
edilmelidir. 

10   Şantiye içi ulaşım güzergahları ile dahili su ve elektrik dağıtım plan ve güzergahları belirlenmelidir. 
11.   Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet hat kapasitesi, telsiz ihtiyacı vb. 

belirlenmelidir. 
12.   Şantiye için gerekli olacak; bilgisayar, yazılımlar, printer, fotokopi ve faks makinesi gibi ofis donanım 

ve ekipmanları tespit edilmelidir. 
13.   Jeneratör gerekiyorsa bunların sayı ve kapasiteleri tesbit edilmelidir. 
14.   Günlük kullanılacak ortalama su miktarı hesaplanmalı ve bu suyun nereden, ne şekilde temin 

edileceği ve şantiyede nasıl saklanacağı belirlenmelidir. 
15.   Sahaya giriş çıkış noktaları tespit edilmelidir. 
16.   Çevre çitinin tipi ve güzergahı tespit edilmelidir.  
17.   Kanalizasyon ve foseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyaca yeter kapasitede olmalıdır. 
18.   Beton santralı ve kule vinc gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir.  
19.   Beton tesisi dökülecek betonun yoğun olduğu merkeze yakın olacak şekilde kurulmalıdır.  
20.   Beton tesis alanına açık drenaj yapılmalı, bu alanda büz kullanılmamalıdır. Atık suyun içindeki 

çimento büzün tıkanmasını kolaylaştıracaktır.  
21.   Beton mikserlerinin beton santralı yanında birikmesini önlemek için park yeri tespit edilmelidir.  
22.   Çöp ve atık malzeme toplama noktaları belirlenmelidir.  
23.   Kantar gerekiyorsa şantiye girişine yakın bir yere kantar binası yapılmalıdır.  
24.   Kablo ve hat çekimleri şantiyenin kalıcı bir tesis olduğu düşünülerek düzgün bir şekilde yapılmalıdır. 

Elektrik şebekesinde kablo ek sayısının en az sayıda tutulması zamanla ortaya çıkacak arızaları 
büyük ölçüde önleyecektir.  

25.   Elektrik direğinde elektrik panosu varsa paratoner tesisatı döşenmesi faydalı olacaktır.  
26.   Hakim rüzgar yönü öğrenilmelidir.  
27.   Şantiye tesislerinin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmalıdır.  
28.   Şantiye sahası yağmur sularının birikmesine engel olacak şekilde, örneğin %1-1.25 eğimli olmalı, 

şantiye çevresi ve ünitelerin etrafında  gerekirse drenaj yapılmalıdır.  



 

 

29.  Mobilizasyon projesinde, üstünde ileride bir yapılaşma olmayacak şekilde şantiye tesisleri, ulaşım 
yolları, açık ve kapalı stok sahaları yerleştirilmelidir. 

 
Hazırlayan:  
Cem KAFADAR 
İnşaat Mühendisi (ITU-1987) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


