
SAHA ÇALIŞMALARI RİSK KONTROL LİSTESİ 

Tarih  

Müşteri  

Adres  

Geçerlilik Risk Kontrol Yöntemi 

☐ 
Asbest şüphesi taşıyan ve diğer tozların 
ortamda bulunması 

Toz maskesi, tulum, galoş, dalgıç tipi gözlük, eldiven kulan, tozlu alanı ıslat 

☐ Keskin köşeler, sivri yüzeyler Keskin köşeleri düzelt, kaldır, kesilme dayanımlı eldiven kullan 

☐ 
Birikmiş enerji Basınç altındaki yayların ya da akışanların basıncının kontrolsüz serbest kalmasını önle 

ellerini ve parmaklarını tehlikeli alanın dışında bırak, vücut pozisyonunu ayarla 

☐ 
El aletleri, elektrikli aletler, elektrikli 
panolar 

İyi durumda olduklarını görsel kontrol, eğitimli personel, gözlük, kulak koruyucu, onaylı 
ekipman 

☐  Yetkisiz kişilerin alana girmesi Alanı düzenle, bariyer koy, emniyet şeridi / file bariyer çek, tabela kullan 

☐ Sıcak / Soğuk akışkan ya da yüzeyler İzole et, sar, kapla, ört, doğru vücut pozisyonu; KKD 

☐  Gürültü Kulak koruyucu tıkaç / barete bağlı manşon tipi kulaklık kullan 

☐ 
Platform ızgara korkuluklarının 
sökülmesi 

Onay al, korkuluklu bariyer ve uyarı işareti kullan, ilgililere haber ver, nezaretçi sağla 

☐ Malzeme düşmesi Bariyer kullan, iskelede eteklik, somun ve saplamalar için kutu kullan, takım çantası kullan 

☐ Kayma, düşme, takılma Alanın düzenlemesini sağla, yerde takılmaya sebep olacak malzemeleri kaldır.  

☐  Yetersiz Aydınlatma Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma kullan 

☐ 

Vinç – kaldırma ekipmanı kullanılması Vinç ayaklarını rögar kapaklarına gevşek zemine açma, yük dağıtıcı pad kullan, hasarsız 
sapan kullan, kaldırma ekipmanı periyodik kontrolünü kontrol et, eğitimli personel, kılavuz 
ip kullan. 

☐  
Elektrik panoları, elektrik ekipmanları 
ile temas 

Elektriğin kesilmesinde  

☐  Gürültü Kulak koruyucu tıkaç / barete bağlı manşon tipi kulaklık kullan 

☐ 
Kapalı alanlara giriş (1,5 metreden 
derin) 

Nezaretçi takibi ve gerekirse detektör kullan 

☐  Diğer Çalışan ve ekiplerle etkileşim Çevrede çalışanlara bilgi ver, gerekirse işi durdurarak diğer çalışmaların bitmesini bekle 

☐ 

El ile kaldırma Yardım al, yardımcı kaldırma ekipmanı kullan, kaldırılacak malzemenin ağırlığını tahmin et, 
25 kg’dan ağır yükleri tek taşıma, görüşü engelletecek şekilde malzeme taşıma, kaldırma 
noktalarını belirle 

☐ Yüksekte çalışma Man-lift kullan, onaylı iskelede çalış, hava şartlarına karşı önlem al, emniyet kemeri kullan 

☐ Kaçış yolu, yönü İşler ters gittiğinde kullanmak için kaçış yolu belirle, varsa alternatif kaçış yolu belirle 

☐  Yalnız çalışma Telsiz ile iletişim, rutin kontrol, ekip halinde çalışma 

☐ Düşebilecek ekipman, boru malzeme Geçici destek kullan, takoz koy, askıya al, kaldırma / sökme sırasında ilave destek al 

☐ Yağ Gres Kayma ve düşmene önlem al, yağ ve gresi silerek temizle ya da temizlenmesini sağla 

☐ Buhar, sıcak su  Hat/ ekipmanın doğru olduğundan emin ol, mekanik izolasyon, ısıya dayanıklı KKD kullan 

☐  
Bakteri, virüs tehlikesi, hayvan ve 
haşerat teması 

Toz maskesi, tulum, galoş, dalgıç tipi gözlük, eldiven kullan, ilaçla 

NOT Çalışma sahasında çalışma başlamadan önce yukarıdaki riskler belirlenip tedbir alınmalıdır. 
RİSK TESPİT EDİLMİŞ ANCAK TEDBİR ALINAMAMIŞSA SAHAYA / BÖLÜME GİRİŞ YAPILMAZ VE NUMUNE ALINMAZ.  

Varsa güvenlik tedbirlerinin alınamadığı saha veya bölüm adlarını aşağıda belirtiniz. 
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Bu listede yer alan riskleri, alınacak önlemleri anladım. İşin yapılması için gerekli önlemleri aldığımı onaylarım.  
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