
 
 

Film ve Dizi Setleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Kontrol Listesi 

Proje adı : 

Tarih     : 
 
 

Konu Başlığı Kontrol Maddesi Evet 
 

Hayır
 Açıklama Sorumlu  

Yasal 
Zorunluluklar 

Setteki tüm çalışanların sigortası (sgk) mevcut mu?     

Setteki tüm çalışanlar (stajyerler da dâhil olmak 
üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış mı?     

Sette çalışanların sağlık raporları (ek-2) mevcut mu?     

Alt taşeron statüsünde çalışılan firmalar isg hizmeti 
alıyor mu?     

Yapılan ve yapılması planlanan işler ile ilgili risk 
analizi mevcut mu?     

Catering ekibinin portör muayenesi ve hijyen eğitimi 
mevcut mu?     

Saç ve makyaj ekibinin mesleki ve hijyen eğitimleri 
mevcut mu?     

Sette ulaşım ve çalışma amacıyla kullanılan servis, 
karavan, prodüksiyon araçlarının ve sürücülerinin 
yasal belgeleri var mı? 

    

Set, Işık ve Sanat ekibi merdiven, vinç, platform ile 
çalışan personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?     

Çalışan vinç, platform, forklift vs. var ise belgeleri 
tamam mı?     

Set Öncesi 
Önlemler 

Çekim yapılacak yer ve mekan ile ilgili yasal izinler 
alınmış mı?      

Sette gerekli görülen çalışanlar için kişisel koruyucu 
donanım mevcut mu? (Ağır malzeme taşıyanlar için 
çelik burunlu ayakkabı, uygun eldiven, ışık ekibi için 
kauçuk eldiven, yüksekte çalışanlar için baret, 
emniyet kemeri vs.) 

    

Çekim yapılacak zemin/mekan sağlam mı?     

Kaygan yüzeyler mevcut mu? Kaygan zeminler için 
uyarı levhası var mı?     

Çekim yapılacak alanda aydınlatma yeterli mi?     

Çekim yapılacak alanda havalandırma yeterli mi?     
Çekim yapılacak alanda kişilerin kafalarını 
vurabilecekleri alçak alanlar mevcut mu?     

WC karavanı veya uygun/yeterli sayıda wc mevcut 
mu?     

Uygun catering ve yemek yeme alanları 
mevcut/uygun mu?      

Set çalışanlarının mola için sıcak ve soğuk hava 
koşullarında kullanabilecekleri alan mevcut mu?     

Set 
Kurulumu 

 

Set araçları düzgün konumlandırılmış mı? (kaldırımı, 
trafiği engellemeyecek şekilde)     

Set ile base alanı arasında tehlike unsuru mevcut 
mu?     

Malzeme yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan     
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Konu Başlığı Kontrol Maddesi Evet 
 

Hayır
 Açıklama Sorumlu  

araçların arkasındaki liftler araç hareket halinde iken 
kullanılıyor mu? 
Jeneratör aracının topraklaması yapılmış mı?     
Sette kullanılan ekipman ve aletler, takılma veya 
düşmeyi önleyecek şekilde konumlandırılıyor mu?     

Yolda kalan enerji hatları için kablo tümsekleri 
kullanılıyor mu?     

Kablolar düzenli (takılmayı önleyecek şekilde) 
yerleştiriliyor mu?     

Set 
Çalışmaları 

Set ve çevre güvenliği sağlanmış mı?     
Set çalışanları yaka kartlarını takıyor mu? Kartlarda 
kan grubu var mı?     

Set ve base alanına yetkili olmayan kişilerin girmesi 
engelleniyor mu?      

Kalabalık ve halka açık mekânlarda yapılan 
çekimlerde yeterli güvenlik elemanı çalıştırılıyor mu?     

Kapalı alanlarda sigara içiliyor mu?     

Çay ocağı doğru şekilde kurulmuş mu?     

Yüksekte çalışılırken kişisel koruyucu donanım (baret, 
emniyet kemeri vb) kullanılıyor mu?     

Setteki portatif merdivenler standartlara uygun mu?     
Vinç ile yapılan çalışmalarda vinçin ayakları 
sabitleniyor mu?      

Portatif merdiven ile çalışılırken en az 1 kişi 
tarafından merdiven destekleniyor mu?     

Portatif merdiven ile yapılan çalışmalarda son 3 (üç) 
basamak kullanılıyor mu?     

Portatif merdivenlere galoş ile çıkılıyor mu?     

Sette çalışanlar koşuyor mu?     
Sette çalışanlar uygunsuz yerlere tırmanıyor/çıkıyor 
mu?     

Yemek dağıtan personel önlük, eldiven, maske ve 
bone kullanıyor mu?     

Set çalışanları yapılan işe uygun kkd kullanıyor mu?     

El aletleri düzgün ve amacına uygun bir şekilde 
kullanılıyor mu?     

Çalışılan alanlarda asbest riski mevcut mu?     

Çekim yapılan kapalı ve açık alanlar insan ve çevre 
sağlığını riske etmeyecek tedbirler alınmış mı?     

Elektrik 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin 
erişimleri önlenmiş mi?     

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?     
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı 
düzenli olarak kontrol edilmekte mi?     

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, 
bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı 
engelleniyor mu? 

    

Elektrikli ekipmanlar ve makinaların koruyucuları 
mevcut mu?     
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Hayır
 Açıklama Sorumlu  

Yangın 

Yangın merdiveni kapıları/bina kapısı/acil çıkışlar 
kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?     

Yangın merdiveni kapıları/bina kapısı/acil çıkışların 
önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir 
malzeme bulunmaması sağlanıyor mu? 

    

Set alanında yangına karşı gerekli tedbirler alınmış 
mı?     

Yangın söndürücüler yeterli miktarda mevcut mu?     
Yangın tüplerinin son kullanma tarihleri uygun mu?     

Elle Taşıma 
 

Elle taşınamayacak (25 kg) ağır yüklerin çalışanlarca 
kaldırılması engelleniyor mu?     

Set alanı ile taşıma yapılan kamyonların arasındaki 
mesafe uygun mu?     

Malzeme taşınması sırasında uygun ekipman 
kullanılıyor mu?     

Panther en az 4 kişi tarafından taşınıyor mu?     

Psikososyal 
Etkenler 

Çalışanlar arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?     

Günlük çalışma süresi 12 saati aşıyor mu?     

Yemek arası en fazla altı saatte bir veriliyor mu?     

Set çalışanları için yeterli ve uygun molalar veriliyor 
mu?     

Çalışanlar amirleri veya diğer üstleri tarafından baskı 
altında çalıştırılıyor mu? (mobbing)     

Yol 
Çekimleri 

Akan trafikte çekim gerçekleştiriliyor mu? Gerekli 
tedbirler alınıyor mu?     

Akan trafikte yapılan çekimler için low loader 
kullanılıyor mu?     

Yol kenarında yapılan çekimlerde ve yol kesmek için 
personel kuka ve reflektörlü yelek kullanıyor mu ?     

Araca yerleştirilen vantuzlar şoförün görmesini 
engelliyor mu?     

Sağlık 
Hizmetleri 

Sette tam zamanlı sağlık personeli (paramedik, ATT) 
çalışıyor mu?     

Sette tam zamanlı ambulans bulunduruluyor mu?     

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası 
bulunduruluyor mu?     

İş yeri hekimi tarafından düzenli ziyaretler 
gerçekleştiriliyor mu?     

 
 

Kontrolü Yapan İş Güvenliği Uzmanı                                 Kontrolü Onaylayan Yapım Sorumlusu 
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