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ÖZET 

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği proje sorumlusu proje hazırlık aşamasında sağlık 

güvenlik koordinatörleri görevlendirmeli, koordinatörlerde projenin tasarım aşamasından işletme aşamasına 

kadar işletmeyi ilgilendirebilecek sağlık güven bilgilerini toplayarak sağlık güvenlik dosyası hazırlamalıdır. 

İşletmeye teslim edilmek üzere hazırlanması gereken bu dosya, tasarım sürecinden başlayarak, uygulama 

aşamalarınıda kapsayacak şekilde proje içerisinde yapılmış tüm iş ve işlemlerin işletmeyi ilgilendiren 

kısımlarının aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu yazıda sağlık güvenlik dosyasının içeriği uluslararası 

projelerdeki uygulamalar ve işletme aşamasında karşılaşılan sağlık güvenlik sorunları baz alınarak açıklanmaya 

çalışılmıştır.   

 

 

Sağlık Güvelik Koordinatörü ve Sağlık Güvenlik Dosyası Mevzuatı 

Sağlık güvenlik koordinatörü tanımı yönetmeliklerimize 2007 yılında İngiltere’de yayınlanan “The Construction 

(Design and Management) Regulations” mevzuatından girmiştir. Bu mevzuata göre proje sorumlusu sağlık 

güvenlik koordinatörü görevlendirerek sağlık güvenlik dosyası hazırlanmasını sağlamalıdır. Fakat bu mevzuat 

İngiltere’de 2015 yılında revize edilerek sağlık güvenlik koordinatörü tanımı kaldırılmıştır. Sağlık güvenlik 

dosyasını hazırlama yükümlülüğü ise ana tasarımcıya verilmiş, ana tasarımcı işin bitimine kadar hizmet 

vermezse bu yükümlülüğünü işin yapımını üstlenen ana müteahhite devretmesi zorunlu kılınmıştır. Bu 

değişikteki en önemli nokta, sağlık güvenlik dosyası hazırlama zorunluluğu kişisel yükümlülükten çıkarılarak 

kurumsal yükümlülüğe çevrilmiştir. Tasarım, mekanik, elektrik, mimari, teknik ofis, satın alma…vb gibi bir çok 

disiplinin sorumluluğunun tek kişide toplanması yanlışlığı tecrübe edilmiş ve bu düzenlemeye gidilmiştir.  

 

 

Sağlık Güvenlik Dosyası Ġçeriği ve Uygulaması 

İngiltere’de sağlık güvenlik dosyaları endüstriyel yapılarda genellikle İşletme ve Bakım El Kitabı, konutlarda ise 

Daire Kullanım El Kitabı içerisine dahil edilmektedir. Dosyalar tasarım sürecinden başlayarak, uygulama 

aşamalarınıda kapsayacak şekilde proje içerisinde yapılmış tüm iş ve işlemlerin işletmeyi ilgilendiren 

kısımlarının aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu dosyadaki değişiklikler veya düzeltmeler yalnızca 

yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

Sağlık güvenlik dosyası işletmeye verilmek üzere hazırlanır ve dosya içerisindeki bilgiler işletmeyi temizleyen, 

bakım yapan, değiştiren, yenileyen, onaran veya yıkan kişilere de aktarılmalıdır. Bu faaliyetleri 

gerçekleştirenlerin tehlikeleri doğru tanımlayabilmesi ve etkin bir risk analizi yapılabilmesi için yapı ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bilgilerin ilgili kişilere aktarılması sağlık ve güvenlik dosyasının 



temel amacıdır. Gelecekte yapısal bir değişiklik yapılması durumunda buradaki bilgiler atanacak sağlık güvenlik 

koordinatörüne iletilmelidir. 

 

Sağlık güvenlik dosyası içeren işletme ve bakım el kitabı temel olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

- Poje hakkında genel bilgiler (proje mülellifleri, yapı ruhsatı, itfaiye raporu, ÇED raporu, enerji kimlik 

belgeleri, elektirk, gaz, su sözleşmeleri..vb) 

- Tasarım bilgileri (bina hizmetleri tasarım kriterleri, yangın stratejisi, bakım ve temizlik açıklamaları, 

engelli erişim açıklamaları, işletme atık yönetimi,..vb)  

- Tutulmuş kayıtlar (Araştırma, inceleme raporları, tasarım şartnameleri, iş programı listesi, plan ve 

yapım onayları..vb) 

- Bakım ve genel bilgiler (Alt yüklenici bilgiler, tüm teknik çizimler, iş yapım metodları, inşaat 

aşamasından sonra ortaya çıkabilecek tehlikeli madde veya malzemeler, tüm makina ve ekipmanların 

teknik bilgileri ve bakım bilgileri, üretci garanti ve sertifikaları, test ve devreye alma raporları, 

periyodik muayene gerektiren ekipmanlar…vb) 

- Malzeme Bilgileri (Alınmış tüm malzemelerin tedarikçi listesi ve bilgileri, tehlikeli yada tehlikeli 

olabilecek madde ve malzemelerin bilgileri..vb) 

- Servis bilgileri (Servislerin iletişim bilgileri, İgdaş, Bedaş, Telekom gibi şebeke hizmetleri hakkında 

bilgi) 

- Teknik çizim ve şartnameler ( mimari ve mühendislik çizimleri, as build projeler, inşaat teknik 

şartnameleri..vb) 

- Bağımzsız çalışan mekanik ve elektirk sistemleri hakkında bilgiler (Jenratör, UPS gibi sistemler, 

manlift, forklift gibi ekipman ihtiyacı olan sistemler..vb) 

   

 

Şekil.1 İnşaat Akışında Sağlık Güvenlik Planlaması 

 

 
Sağlık Güvenlik Dosyası Olmaması Hangi Sorunlara Neden Oluyor? 

 

Tesis içerisinde alt yapı sorunu olduğunda alt yapı ve peyzaj projeleri olmadan elektrik, su, doğal gaz…vb yer 

altı hatlarının nereden ve ne derinlikten geçtiğini bilmemiz mümkün mü? Kazı işi ile ilgili doğru bir risk analizi 

yapabilir miyiz?   



Tasarım aşamasında hazırlanmış yangın stratejisi olmadan işletme aşamasında acil durum planını doğru 

hazırlamamız mümkün olabilir mi? Duman algılama ve alarm sisteminin çalışma esasları, bakım ve servis 

bilgileri, binada kullanılan malzemelerin yangın sınıfları, gaz algılama ve alarm sistemleri bilgilerine risk analizi 

ve acil durum planında ihtiyacımız yok mu? 

Busbar(enerji iletim sistemi) üreticisi kataloğunda “Busbar sistemleri tesis işletmeye alındıktan ortalama 6 

ay sonra (özellikle sistem yüklenip akım çekilmeye başladıktan ve bina oturumu tamamlandıktan sonra) busbar 

ek noktalarındaki cıvatalar tork anahtarı ile (83 Nm kuvvet) kontrol edilmeli ve var ise gevşek civatalar 

sıkılmalıdır. Bu işlem yılda 1 tekrarlanmalıdır.” demektedir. İşletme sırasında busbar ek yerindeki gevşemeden 

kaynaklı yangında bu bilgiyi işletmeye aktarmayan inşaat firmasının ve sağlık güvenlik koordinatörünün 

sorumluluğu var mıdır? 

 

Sağlık güvenlik dosyası olmadan işletmede kullanılan makine, ekipmanların garanti durumları ve süreleri, servis 

ve bakım bilgileri hakkında sağlıklı bilgiye ulaşabilir miyiz? 

 

Mekanik ve elektrik tesisat projeleri olmadan işletme içerisinde yapacağımız yapısal değişikliklerde elektrik, su 

tesisatının nerden geçtiğini nasıl bileceğiz? Yada tesisatı geçirmek için deldiğimiz kapalı şaft boşluğu yangın 

kompartmanına mı denk geliyor? 

 

Bina yapılırken uyguladığımız statik proje binayı yıkarken elimizde olması gerekmiyor mu? Önce hangi 

kolon/kirişi keseceğiz, ana taşıyıcıların hangileri olduğu..vb bilgiler yıkım planı için gerekmiyor mu? 

1950 den 2000 li yıllara kadar bir çok yapı malzemesinde asbest kullandık. Fakat 2000 li yıllardan sonra asbestin 

1. Derece kanserojen olduğunu öğrendik ve yasakladık. Fakat şu an hangi yapılarda asbest kullanıldığını biliyor 

muyuz? Tehlikeli yada tehlikeli olabilecek malzemelerin listesi sağlık güvenlik dosyası ile inşaattan işletmeye 

aktarılması gerekmez mi? 

 

Şuan inşaatlarda nano teknolojik malzemeler kullanılmaya başlandı. Hücrenin boyutlarıyla kıyaslandığında, bir 

nano parçacık, bir aracın içinde konulmuş karınca gibi tanımlanıyor ve bu parçalar hücre içerisine rahatlıkla 

girebiliyor. Yapılarda kullanmaya başladığımız bu nano parçacıklar solunduğunda yada deri yolu ile alındığında 

insan üzerindeki zararlı etkileri halen büyük bir soru işareti. Yıllar sonra nano teknolojilerin sağlığa olan zararlı 

etkileri ortaya çıktığında, asbestte olduğu gibi hangi yapılarda bu malzemelerin oldu bilgisi bize gerekmeyecek 

mi? 

 

İş Ekipmanları Yönetmeliği yangın tesisatı, klima ve havalandırma tesisatı, elektrik tesisatı kontrolleri “Projede 

belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.”  diyor. Ülkemizde kaç 

işletmenin elinde bu projeler mevcut? Şu an yapılan tesisat kontrolleri neye göre yapılıyor?  

Ayrıca Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde; “Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı 

kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey 

yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında 

belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.” hükmü bulunmaktadır. Yüksekte 

yapılacak çalışmalarda kullanabileceğimiz bağlantı ve ankraj noktaları ve bunların dayanım hesapları tasarım ve 

inşaat aşamasında planlanıp işletmeye aktarılması gerekmez mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil.2 AVM İnşaatı sırasında bırakılan, işletme sırasında cam tavan temizliği için kullanılacak yaşam hatları.  

 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sağlık güvenlik dosyası yapının ömrü boyunca tutulmalıdır. Yapı müteahhidi sağlık güvenlik dosyasını 

endüstriyel yapılarda İşletme ve Bakım El Kitabı, konutlarda ise Daire Kullanım El Kitabı içerisinde 

hazırlamalıdır. Endüstriyel bir yapı satın alındığı yada kiralandığı zaman işletmeciler sağlık güvenlik dosyasını 

müteahhitten yada yapı sahibinden teslim almalıdır. Aynı şekilde bireysel bir konut satın alındığı/kiralandığı 

zaman da sağlık güvenlik dosyası istenmelidir.  

Çalışma Bakanlığı taslak bir sağlık güvenlik dosyası hazırlayarak işletmeye aktarılması gereken azami bilgileri 

belirlemelidir. İnşaat tamamlandıktan sonra iskan alımı için sağlık güvenlik dosyasının tesliminin müteahhitlere 

şart koşulması, dosyanın dijital bir kopyasının belediyelerde saklanması, işletmenin el değiştirdiği yada 

işletmecinin değiştiği durumlarda, hatta yıllar sonra bile bu bilgilere belediye arşivlerinden ulaşılabilmesini 

sağlayacaktır. 

Ülkemizde sağlık güvenlik tasarımı ve planlama konusunda ciddi eksiklikler vardır. Özellikle inşaatlarda 

planlamaya yeterli özenin gösterilmemesi bir çok sağlık güvenlik sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Yapı işlerinde görev yapan mimar, inşaat, makine, elektrik mühendisliği gibi teknik bölümlerin ders 

içeriklerinde sağlık güvenlik planlamasına daha fazla yer verilmelidir.  
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