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ÖNSÖZ
Dört ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Ġtalya ve Slovakya) ortakların
oluĢturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülen ĠnĢaat ve Metal
Sanayi Sektörleri (OccuSafeInCMIS) Projesindeki ĠĢ Güvenliği ve Risk
Kontrolünün amacı, hem Avrupa ve hem de Türkiye‟ de önemi artmakta
olan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) açısından mesleki eğitime katkı
sağlamaktır. Ancak, farkındalık yönünden, Türkiye‟deki mesleki eğitim
kurumları arzu edilen düzeyde değildir ve böyle olunca da,
OccuSafeInCMIS, meslek okulları öğrencileri, çalıĢanlar ve iĢverenler
arasındaki iĢ sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı ve Türkiye‟deki
AB Müktesebatının uygulama kapasitesini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır.
Dolayısıyla, proje “Mümkün olmadığı takdirde, Küçültünüz, Kontrol
Altında Tutunuz“ sloganına dayanmaktadır.
ĠnĢaat sektörü, ülke kalkınması ve ekonomisine katkıda bulunan ana iĢ
kollarının yanı sıra, üretim alanını da etkilemektedir. Aynı zamanda,
inĢaat sahalarında meydana gelebilecek kazaları ve kötü sonuçları
azaltmak amacıyla, önlemler alınması gerekmektedir. Günümüzde, her
ne kadar inĢat sektöründe iĢle ilgili kazaları azaltmak üzere artan oranda
önlemler alınsa da, bunlar, iĢverenlerin karĢılıklı olarak duyarlı ve
çalıĢanların da bilinçli olduğu güvenli bir iĢ ortamı sağlama ile ilgili
olarak arzu edilen sonuçlara ulaĢamamaktadır. Eğer inĢaat sektöründeki
iĢ sağlığı ve güvenliği geliĢtirilir ve sürdürülürse, iĢletmelerde, üretim
süreci kesintisinden sakınmak iĢ gücü verimini arttırırken ve buna bağlı
olarak ta ulusal ekonominin yükselmesine yardımcı olunurken, iĢ
kazaları dolayısıyla oluĢan mali kayıplar da azalmaktadır.
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Mevcut „(ĠnĢaat sektörü çalıĢanları için) iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili
inĢaat sektörü eğitim modülü‟ Türkiye‟de geliĢen yapı, ĠSG‟ nin
iĢlevsellik ve etkinliği

nedeniyle, inĢaat çalıĢanları arasındaki

bilinçlenmeyi arttırmayı hedeflemektedir. ĠĢ güvenliği bilincinin önemli
bir göstergesi de, çalıĢanların iĢyeri ortamlarındaki tehlikeler konusunda
bilgilerdir, ki bu, iĢ güvenliği bilincinin, inĢaat çalıĢanlarının
eğitimlerinin ve buna bağlı olarak kısmen de iĢlerinin

artmasını

sağlamaktadır. Modül, normatif bir yaklaĢım yerine öğretici-önleyici
kullanılarak hazırlanmıĢtır. ĠĢ yerinde güvenliği sağlamak ekonomik
olarak önemlidir çünkü üretkenliği artırır. ÇalıĢanların meslek
hastalıklarına ve kazalara karĢı korunması ve dolayısıyla üretim
seviyesinin

korunmasının

çalıĢma

kapasitesinin

kaybedilmesi

engellenecektir. Dahası, güvenli bir çalıĢma ortamı, sürekli olarak
yüksek verimlilik seviyeleri sağlar.
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ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

1. ĠnĢaat iĢlerinde kullanılan sağlık ve güvenlik iĢaretleri
Genel BakıĢ
Bu bölüm, herhangi bir güvenlik tehlikesinin önlemesi için
Ģantiyelerde baĢkalarını uyarmak veya tavsiye vermek için kullanılan sağlık
ve güvenlik iĢaretleri ile ilgili bilgileri kapsar.

Amaçlar
Bu bölümde Ģunları öğreneceksiniz:
 Sağlık ve güvenlik iĢaretlerinin neden kullanıldığı
 Farklı sağlık ve güvenlik tehlikeleri.
1.1.Güvenlik ĠĢaretleri
ĠnĢaat sağlık ve güvenlik iĢaretleri, tehlikeler ve riskler konusunda
uyarılarda bulunmak, diğer öneriler ile ilgili olarak ve her halükarda açık bir
sağlık ve güvenlik mesajı vermek amacıyla konulmuĢtur. Eğer koydukları
iĢaretler ve bildirimler yeterince anlaĢılmamıĢsa, tehlike söz konusu olabilir.
ġantiyede çalıĢıyorsanız veya yakın zamanda ordan geçmiĢseniz,
mutlaka sağlık ve güvenlik iĢaretlerini görmüĢsünüzdür. Gerçekten de,
iĢaretler, çalıĢmakta olduğunuz farklı lokasyonlar boyunca, ilan tahtasından
giriĢ noktalarına kadar heryerde gözünüze çarpar.
ġantiyelerde kullanılan
açıklanabilmektedir:

güvenlik

iĢaretleri

aĢağıdaki

Ģekilde

 Yasak iĢareti
 Zorunluluk iĢareti
 Uyarı iĢareti

Sayfa | 8

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

 Güvenli durum iĢareti
 Yangınla mücadele iĢareti

1.1.1. Yasak iĢareti
Yasak iĢaretleri, izin verilmeyen, sağlık ya da güvenlik riski
doğurabilecek davranıĢ veya hareketleri belirtirler
Güvenlik iĢaretlerinde, beyaz zemin üzerine
çapraz bir çizgi ile kırmızı bir daire olur. Ġçindeki
yazı ya da Ģekiller de siyahtır.
Anlamı:
“Yapma”;
“Yapıyorsan bırak”.

“Yapmamalısın”;

Örnekler: Kullanma; Dur; GiriĢ yasak; GiriĢ yok; Sigara içmek yasak;
Yaya geçemez; ÇalıĢma izni olmaksızın kabul edilmez; Ġskele yarım,
kullanma; Yetkisiz girilmez.

1.1.2. Zorunluluk iĢareti
Zorunluluk iĢaretleri çalıĢanlara ve ziyaretçilere, bir talimatın /
davranıĢın zorunlu olduğunu hatırlatır, bu nedenle, spesifik bir ortama
girildiğinde ya da orada çalıĢıldığında kullanılır.
Bunlar, içinde beyaz sembol ve / ya da yazı
bulunan düz mavi daire Ģeklindedirler.
Anlamı: “Yapmanız gerekli”;“Uyunuz”.
Örnekler: Sert baĢlık takınız, Kilit kapalı olmalı;
Yüksek görünürlükte giysi giyilmeli; Göz koruyucu
takılmalı; ĠĢitme koruyucu takılmalı; Ayak koruyucu
giyilmeli.
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1.1.3. Uyarı iĢareti
Uyarı iĢaretleri, yaĢamı tehdit eden nitelikte olmayan tehlikeler ya da
tehlikeli bir durumu bildirmektedirler.
Bunlar, siyah çerçeveli düz sarı renkte
üçgen biçimindedirler. Sembol ya da yazılar da
sarı üzerine siyah renktedirler.
Anlamı: “Uyarıldınız”; “Dikkatli olun”;
“Biliniz”; “Dikkat ediniz”.
Örnekler: Yüksek Voltaj Tehlikesi; Asbest; Üstte ÇalıĢınız; ÇalıĢan
kiĢiler; Tepe Vinci; Forklift çalıĢma sahası.

1.1.4. Güvenlik Ģartı iĢareti
Güvenli durum iĢaretleri ( aynı zamanda “acil çıkıĢ ya da ilk-yardım
iĢaretleri” de denilmektedir), kaçıĢ yolları, acil çıkıĢlar, ilk-yardım veya
kurtarma ile ilgili bilgi veren güvenlik iĢaretleridir.
Dikdörtgen veya kare biçimindedir.YeĢil zemin
üzerinde beyaz sembol ya da yazılar
bulunmaktadır.
Anlamı: Güvenli alanlara ulaĢılabilecek yönleri ya da yerleri gösterir
Örnekler: ÇıkıĢ, ilkyardım, acil durum telefonu, göz duĢu vb.

1.1.5. Yangın söndürme teçhizatı iĢaretleri
Yangınla mücadele iĢaretleri, iĢyeri içerisindeki yangını önlemek /
bertaraf etmek amacıyla, kullanılacak doğru aletlerle ilgili kiĢileri
uyarmaktadırlar.
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Bunlar, beyaz sembol ve / ya da yazıları olan düz kırmızı
renkte dikdörtgen biçimindedirler. AnlaĢılmaları net ve
kolaydır, dolayısıyla acil bir durumda hızlı hareket
edilebilir.
Anlamı: “yangın ekipmanı”.
Örnekler: Yangın Alarmı, Yangın Musluğu ve Yangın Söndürme Cihazı.
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Oto-kontrol soruları

ı

1. ġantiyelerde kullanılan güvenlik iĢaretleri nelerdir?
2. GeçiĢ yetkisi olmaksızın kullanılan güvenli koĢul iĢareti olabilir mi?
3. Bir talimat / davranıĢın mecburi olduğunu çalıĢanlara ve ziyaretçilere
hatırlatmak üzere hangi tür iĢaretler kullanılabilir?
4. Yangın söndürme ekipmanı iĢareti aynı zamanda yangın musluğunu
iĢaret etmek için kullanılır mı?

AlıĢtırma
Lütfen (2-5. Satırla) bu iĢaret görüldüğünde yapılacak
doğru hareketi kısaca açıklayınız.

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir. .

Sonuç
Bu bölümde, sağlık ve güvenlik iĢaretlerinin neden kullanıldığını ve
Ģantiyelerde gerekli olmalarının sebebini öğrenmiĢ oldunuz. Farklı türden
sağlık ve güvenlik iĢaretleri açıklandı, ve anlamları ile örnekler de verildi.
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Daha fazla bilgi için
Safety signs and signals. The Health and Safety Regulations. (1996).
(Güvenlik iĢaretleri ve sinyalleri. Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği) http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l64.pdf
The Importance of Health and Safety Signs at Work –
(ĠĢ‟teki Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretlerinin Önemi)
https://safetyrisk.net/the-importance-of-health-and-safety-signs-at-work/
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2. ġantiyede alınacak önlemler

Genel BakıĢ
Bu bölüm, çalıĢma sahasındaki kazaların çoğunu önleme konusunda
inĢaat çalıĢanlarına yardımcı olabilecek kiĢisel koruyucu donanım ve doğru
çalıĢma prosedürleri ile ilgili bilgiler içermektedir. Yanı sıra, kiĢisel
koruyucu donanımın sınıflandırılması da açıklanmaktadır.

Amaçlar
Bu bölümde, aĢağdaki hususları öğreneceksiniz:
 ġantiyelerdeki kazaların çoğunun nasıl önleneceği,
 Sınıflandırmalarına dayalı olarak kiĢisel koruyucu donanımların farklı
türleri,
 ġantiyede hangi temel güvenlik önlemlerinin ve kuralların akılda
tutulacağı.
2.1.KiĢisel koruyucu donanımın sınıflandırması
ĠnĢaat çalıĢanları, modern toplumlarda insanlara güvenli binalar,
köprüler ve toplum için diğer birçok yapıların inĢası konusunda önemli bir
rol oynamaktadır. Diğer taraftan, bir Ģantiye hem çalıĢanlar ve hem de
iĢverenler için tehlikeli bir iĢ alanıdır.
Çoğu kazalar basit önlemler alarak veya daima uygun çalıĢma
prosedürlerine uyarak önlenebilir. Bu amaçla çalıĢanlar, sağlık ve güvenlik
koĢulları ve mevzuata uymak amacı ile, iĢverenler ve diğer sorumlu kiĢilerle
iĢbirliği yapmalıdır.
HerĢeyden önce, iĢverenler veya diğer bir sorumlu tarafından
Ģantiyede çalıĢan tüm personel ve hatta Ģantiyede geçici olarak misafir olan
Sayfa | 14
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personel için KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD) sağlanmalıdır. Eğer çalıĢan
olarak bunlara sahip değilseniz, iĢvereninizden talep ediniz ve bunları doğru
olarak kullanınız.
Genel olarak: uygun ebatta baretler ve koruyucu gözlükler bir
zorunluluktur. Gürültülü alanlarda çalıĢırken kulak tıkacı ve koruyucu
kulaklıklar ve zehirli kimyasallarla çalıĢırken de koruyucu eldivenler
takılmalıdır. Zehirli veya tozlu ortamlarda çalıĢanlar için kaymaz ayakkabı
ve koruyucu giysi gerekmektedir. DüĢme kemerleri her inĢaat çalıĢanı için
çok önemlidir. Yüksekte çalıĢırken kemerinizin sağlam ve kuvvetli güvenilir
bir bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olunuz. Bir çok ağır vasıtanın
hareket halinde olduğu yerlerde, çalıĢanlar yüksek görünürlükte olan
giysiler giymelidirler ki konumları rahatlıkla görülebilsin. Çünkü inĢaat
çalıĢanları hava koĢullarına bakmaksızın dıĢarıda çalıĢmak zorundadırlar ve
aynı zamanda bazı iklim koruyucu donanımları ve giysileri de olmalıdır.
KiĢisel
koruyucu
sınıflandırılabilmektedir:

donanım

(KKD)

aĢağıdaki

gibi

A. Minimum kiĢisel koruyucu donanım:
- Baret veya Kask – Ģantiyede çalıĢan her çalıĢana dağıtılır. ĠĢ alanında
sürekli olarak takılı olmalıdırlar.
- Koruyucu Gözlük – açık havada inĢaat atıklarının dolumu
dolayısıyla Ģantiyede her zaman gereklidir.
- Sert ĠĢ Eldiveni – malzeme ya da ekipman taĢıma, temizlik iĢlemleri,
metal çivilerin kesimi veya benzer iĢler anında kesilmelere karĢı korunmak
üzere tüm çalıĢanlara verilir.
- Güvenlik Yelekleri – aynı zamanda reflektörlü gömlekler olarak da
adlandırılırlar. Güvenlik yeleklerinin amacı, kiĢiyi devamlı olarak,
karanlıkta da net biçimde görülmesini sağlamaktır. Herkes tarafından
görülebilmelidir. Güvenlik yelekleri, farklı parlak kırmızı, yeĢil, sarı renkte
olurlar ki çalıĢanlar biribirlerini kolaylıkla görebilsin .
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- Uygun Elbiseler – gömlekler, uzun pantolonlar ve

sert tabanlı

ayakkabılar, 6 inç yüksekliğinde botlar önerilmektedir.
B. ġantiyelerde güvenlik için Ek KKD:
Örneğin kulak tıkacı, solunum koruma, yüz koruyucu maskeler;
emniyet kemerleri, vb.
2.2.Temel güvenlik önlemleri ve kuralları :
Bundan baĢka, bir Ģantiyede temel güvenlik önlemleri ve kurallarını
akılda tutmak önem arzetmektedir:
a) ġantiyeyi daima düzenli tutunuz (geçiĢlerin her zaman temiz
tutunuz; malzemelerin ayrılması ve güvenli bir Ģekilde istiflenmesi için;
alanı, sağlık ve güvenlik iĢaretlerini ve ekipmanları rahatlıkla
görebileceğiniz yeterli aydınlatmayı sağlayınız).
b) Makinaların tehlikeli kısımlarının çalıĢtırmadan önce koruyucu ile
birlikte monte edildiğinden emin olunuz.
c) Elektrik tesisatı ya da elektrikli aletleri kullanmadan önce elektrik
kablolarını kontrol ediniz.
d) Kimyasallara çalıĢırken dikkatli olunuz.
e) Koruyucu donanımları daima olması gerektiği gibi kullanınız.
f) Vinçlerin, kancaların
hareketlerine dikkat ediniz.

veya

diğer

kaldırma

ekipmanlarının

g) Açık iskele alanlarına, bina katındaki tüm açıklıklara (boĢluklara),
kazı alanlarına ve hareketli platformlara korkuluk monte edilmelidir.
h) Gerekli olan yerlere güvenlik notları bulunan sarı çıkartmalar
yapıĢtırınız.
i) Tüm çalıĢma platformları sağlam ve uygun Ģekilde desteklenmeli,
aĢırı yük yüklenmemeli ve çalıĢanlar için güvenli olmalıdır.
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j) Tüm çalıĢma alanları ve geçiĢ yolları artıklardan veya çöplerden ya
da depolanan malzeme gibi tıkanıklıklardan arınmıĢ olmalıdır.
k) ġantiye daima temiz olmalı ve malzemeler güvenli Ģekilde
depolanmalıdır.
l) Artık malzemelerin biriktirilmesi ve ortadan kaldırılması uygun
yöntemlerle yapılmalıdır.
m) ÇalıĢanların ilk yardım gereçlerini her zaman yanlarında taĢımaları
mümkün olmadığında, hem Ģantiye Ģefi ve hem de müteahhit ilk yardımın,
mesela küçük yanıklar, kesikler ya da küçük kazalar durumunda, her zaman
Ģantiyede kullanılabilir halde bulunmasını sağlamalıdır.
n) Yangın söndürücüler herhangi bir yangın tehlikesinde kullanılmak
üzere uygun yerlerde bulundurulmalıdır.
o) ġantiyede, özellikle de gece çalıĢması oluyorsa, uygun aydınlatma
yapılmalıdır. Uygun aydınlatma sağlanana kadar, doğru aydınlatma
yapılmayan alanlardan kaçınılmalıdır.
p) KapanmamıĢ ya da korkulukla kapatılmamıĢ herhangi bir boĢluk
tespit ettiğinizde derhal yöneticinize bildiriniz.
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Oto-Kontrol soruları
1. KKD kimin için tedarik edilmelidir?
2. ĠĢ makinalarının yoğun bir Ģekilde çalıĢtığı Ģantiyelerde ne takılmalı ya
da giyilmelidir?
3. Kulak tıkaçları minimum korumaya göre mi olmalı veya ek KKD
gerekir mi?
4. Güvenlik elbiselerinin bir amacı da nedir?
5. ġantiyede uygun giysiye sahip olmanın anlamı nedir?
6. Herhangi güvenli olmayan bir durum farkettiğinizde, kime bildirmeniz
gerekmektedir?
7. Elektrikli aletleri kullanmadan önce neyi kontrol etmeniz gerekir?
8. ĠĢ sahasını ne kadar zamanda bir temizlemeniz gerekmektedir?

AlıĢtırma
Cümlenin DOĞRU ya da YANLIġ olduğunu iĢaretleyiniz ve
cevabınızı kontrol ediniz (3-4. satırlar):
ÇalıĢma platformları, eğer iĢlem çok tecrübeli bir çalıĢan tarafından
yapılıyorsa aĢırı yüklenebilir.

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.
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Sonuç
Bu bölümde, Ģantiyedeki önlemlerin neden önemli olduğunu
öğrendiniz. ġimdi, KKD‟ ları tanımlayabilir ve bunları minimum ve ek
KKD‟ lar arasında bölebilirsiniz. Aynı zamanda temel güvenlik önlemleri ve
kuralları da açıklanmıĢtır.

Daha fazla bilgi için
Personal Protective Equipment (KiĢisel Koruyucu Ekipman)
https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf
Personal protective equipment (PPE) at work (ĠĢ‟ te KiĢisel Koruyucu
Ekipman KKE) - http://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf
Respiratory protective equipment at work – (ĠĢ‟te solunum koruyucu
donanım) http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf
Construction site safety: Does your mask pass the face fit test?(ġantiye
güvenliği: Maskeniz uygunluk testinden geçer mi) https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-pass-face-fittest/33508/
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3. ġantiyedeki geçiĢ ve yürüme yolları

Genel BakıĢ
Bu bölüm, inĢaat sahasında geçiĢlerin nasıl yapılacağı ve nasıl
yürüneceğini içermektedir. ÇalıĢma alanında, güvenlik koordinatörü ve
diğer sorumlu kiĢilerin önemi ve yükümlülüklerini belirtmektedir. Yanı sıra,
kazalardan korunmak amacıyla alınacak uygun önlemler de
açıklanmaktadır.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki konuları öğrenmiĢ olacaksınız:
 ġantiyelerde farklı kiĢilerin rolleri ve yükümlülüklerin neler olduğu,
 Ġhmallerin ne tür yaralanmalar getirebileceği,
 ġantiyede bu tür yaralanmaları önlemek amacı ile hangi önlemlerin
uygulanabileceği.
ġantiyede herkes Ģantiyeye gelerek güvenlik içinde hareket
edebilmelidir. Yollar engelsiz olmalı ve malzeme taĢıma ekipmanları ve
araçlarından düĢen malzemelerle maruz kalınan tehlikelerden uzak
tutulmalıdır. Uygun yerlere uyarı levhaları asılmalıdır.
Yöneticiler, çalıĢanlar ve Ģantiye ziyaretçileri, özellikle de taĢıt
faaliyetlerinin meydana gelme riski olduğunda, çalıĢma alanlarını her zaman
iki kez kontrol etmenin önemini akılda tutmalıdırlar. Bu nedenle, her Ģantiye
yayaları ve araçları ayırarak makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece
tehlikeden uzak trafik rotaları sağlayacak Ģekilde organize edilecektir.
Güvenlik koordinatörü atanmasının öngörüldüğü Ģantiyelerde kendisi,
mekanik ve yaya araçları için ana yol ağı ile ilgili iĢlemleri ve önleyici
önlemlerle de ilgili olarak organizasyon seçeneklerini içeren tablo ve teknik
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açıklamalı çizimlerle birlikte,

güvenlik ve koordinasyon planını

oluĢturmaktan sorumludur.
Sorumlu olan Ģirket yetkilisi , normal olarak hem araçlar ve hem de
yayalar için hareket ve / veya sirkülasyon yollarının ve alanlarının
tanımlama sorumluluğunu taĢımaktadır. ġantiye trafiği çalıĢma ve
organizasyonu; iĢ araçlarının, güvenlikleri tehlikeye atılan çalıĢanların geçit
yollarına karıĢmamaları amacı için gereklidir.
ġantiyenin dahili yol sistemini değerlendirme ve hazırlama
konusundaki ihmal, çoğunlukla yaralanmalara neden olmaktadır (örneğin,
abluka, kayarak düĢme, stritolasyon, vurulmalar ve sıkıĢmalar, yukarıdan
malzeme düĢmesi, yüksekten düĢmeler).
Yukarıda sözü edilen kazalardan sakınmak amacı ile, aĢağıdaki gibi
hareket edilmesi uygun görülmektedir:


- Yaya bölgesini önceden araçlar ve iĢ makinaları için belirlenen
yerlerden ayırınız.



- Yollar, araçlar ve yayaların kesiĢme noktalarını minimuma
indiriniz;



- ġantiyenin geniĢlemesi, Ģantiye alanı yanındaki yolların özellikleri,
çevre uzunluğunun artması, elveriĢli ve engelsiz kaçıĢ yolları ve acil
çıkıĢları oluĢturma gereksinimi ile ilgili olarak Ģantiyeye eriĢim
sayısını kontrol ediniz;



- Güvenli bir sürüĢ sağlamak için gerekli minimum Ģartlara göre, iki
sirkülasyonun da uygun bakım seviyesini sağlayarak, iki algılı bir
sirkülasyon gerçekleĢtirme imkanını kontrol ediniz;



- Araçların ebatlarını dikkate alarak, Ģantiye içerisindeki aktif
makinalar için manevra alanları oluĢturunuz;



- Tehlikeli yerlerden uzakta durmak için yeterince emniyet mesafesi
bırakınız: kazılar, manevra alanları ve döner vinçlerin ve inĢaat
makinalarının bulunduğu alanlar, uzar mekanik merdivenler, iskele
kurulması, konsol kiriĢli köprü, vb.
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Oto-kontrol soruları
1.
2.
3.
4.

ġantiyelerdeki geçiĢ ve yürüyüĢ yolları neden önemlidir?
Küçük yollarla ilgili güvenlik koordinatörünün rolü nedir?
Manevra alanlarının ebatları konusunu neden düĢünmelisiniz?
Yayalar ve araçlar için aynı yolu kullanabilir misiniz?

AlıĢtırma
ġantiyedeki yayalar ve araçların güvenli sirkülasyonunu sağlamak
amacı ile, doğru hareketleri ( en az 4 tane) sıralayınız.

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, çalıĢma alanlarında geçiĢ ve yürüyüĢ yollarının neden
dikkate alınması gerektiğini öğrenmiĢ oldunuz. ġantiyede dahili uygun yol
sistemi olmaması dolayısı ile meydana gelen kazaları önlemek amacı ile
uygun önlemleri uygulayabileceksiniz.

Daha fazla bilgi için
Responsibilities of a Construction Safety Officer (ĠnĢaat Güvenlik
Memurunun Sorumlulukları)
- https://www.thebalance.com/what-is-a-construction-safety-officer-844595
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4. ÇalıĢanların konaklama, dinlenme, soyunma ve
yemek alanları

Genel BakıĢ
Bu bölüm, çalıĢanlara ne tür tesislerin gerekli olduğunu gösterir.
Tesisler konusundaki kararları etkileyen etkenler açıklanmaktadır. ĠnĢaat
çalıĢanlarının durumu ve çalıĢma koĢulları ile sağlık durumunun iyi olması
için gerekli önlemler belirtilmiĢtir.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki konuları öğreneceksiniz:
 ÇalıĢanlar için tesisler neden o kadar önemlidir;
 Ne tür tesisler hesaba katılmalıdır;
 ÇalıĢanların sağlık koĢullarını etkileyen hangi etkenler dikkate
alınmalıdır.
ġantiyedeki proje esnasında iĢgücünün gerektirdiği sosyal tesisler yer,
iklim, ticaret ve iĢgücünün görevleri gibi birçok etkene bağlıdır. Ayrıca, iĢ
devam ettikçe ve Ģantiye çapındaki kalıcı iĢler geniĢledikçe, düzenlemeyi
değiĢtirmek ve sosyal tesisleri taĢımak gerekebilir.
Konaklama, dinlenme, soyunma ve yemek alanlarının yanı sıra,
soyunma odaları ve otopark, Ģantiyenin genel refah sistemi ve özellikle de
iĢgücü üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Ģantiye düzeninin ve
tesislerinin önemli yönleridir.
Alan kısıtlamaları, özellikle kentsel iĢyerlerinde, neredeyse en büyük
sınırlayıcı faktördür ve çalıĢanların güvenlik ve sağlığı için en iyi hizmeti
veren bir planın, üretkenlik ve verimlilikle bağdaĢtırılması zor görünebilir.
Sosyal tesislerin büyüklüğü ve yeri; iĢgücü büyüklüğü, Ģantiyedeki toplam
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çalıĢan sayısını ve tesis sahasını belirleyecek Ģekilde Ģantiye yöneticileri
tarafından düzenlenmelidir. Daha sonra yönetici, bu tesisin iĢ yerine yakın
olmasının önemine karar verecektir. Bu açıkça diğer tesisler üzerinde bir
etkiye sahip olacaktır ve yakınlık derecesi, lokasyonla ilgili olarak tesislere
bir öncelik verme yöntemidir. Örneğin, iĢyerinin bitiĢiğinde konumlanan
dağınık kantinlerin kullanımı, iĢgücü ulaĢım ve dinlenme molaları süresini
azaltmak üzere değerlendirilebilir. Burada yerel uygulama ve sanayi
iliĢkilerinin önemli etkili olacaktır. Mesela, yönetici sonradan kantinin,
tuvaletler, lavabolar ve Ģantiye ofisleri gibi diğer tesislerle bağlantısını
kuracaktır.
ÇalıĢanların sayısına ve çalıĢma süresine bağlı olarak, iĢe ara verme
sırasındaki gıda, içecek ve yemek temini ve dinlenme yeri, yanı sıra elbise
ve donanım değiĢim ve depolama tesisleri de sağlanmalı ve muhafaza
edilmelidir. Hepsi, çalıĢanların sağlığını iyileĢtirmek ve yorgunluklarını
gidermeye katkı sağlamaktadır. Dahası, bu Ģantiyelerde çalıĢanların
moralleri yükselir ve sonuç olarak verim de artar. AĢağıdakileri göz önünde
bulundurmak son derece önemlidir:
ĠnĢaat çalıĢanları, erken çalıĢmaya baĢlarlar. Güne zinde ve üretken
olarak baĢlarlar, ancak saatler ilerledikçe aktivite düzeyleri azalır. Etkinlik
zirveye çıkmadan önce yavaĢ yavaĢ yorgunluk baĢgösterir. Gerçekten
yorgunluk baĢlama sinyalleri göstermeden önce dinlenirlerse, toparlanma
daha hızlı olur. Sık sık verilen kısa molalar, seyrek olarak verilen uzun
aralardan çok daha iyidir. Sık verilen dinlenme molaları ile verim
artmaktadır.
ĠĢyerindeki güvenli soyunma odaları ve kilitli giysi dolapları, gündelik
giysilerle iĢ elbiselerinin değiĢtirilmesi ya da kıymetli eĢyaların bırakılması
konusunda, kiĢisel hijyenleri ve düzenli olmaları anlamında çalıĢanlara
büyük avantaj sağlamaktadır ve eĢyalarının güvenliği ile ilgili endiĢeleri
olmaz.
ĠnĢaat iĢi fiziksel olarak yorucudur ve çalıĢanların düzenli aralarla
hijyenik olarak hazırlanmıĢ besleyici yemekler yemeleri gerekmektedir. Bu
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amaçla, masa ve koltukların bulunduğu, kötü hava koĢullarından korunaklı,
insanların evden ya da dıĢarıdan getirdikleri yemekleri rahat yiyebileceği
barınaklı yerleri olması gerekmektedir. Bunlar, kir, toz ve tehlikeli
maddelerden etkilenmeyecek biçimde çalıĢma alanından uzakta
konumlanmıĢ olmalıdırlar.
Sosyal tesisler tüm çalıĢanlar için müteahhitler tarafından ya da
bireysel giriĢimciler tarafından yapılıp sürdürülebilir.
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Oto-kontrol soruları
1. ĠĢyerindeki tesisler çalıĢanların sağlığı ve güvenliğini nasıl etkileyebilir?
2. ÇalıĢma sahasında ne tür sosyal tesisler olması gerekir?
3. Günlük çalıĢma süresince çalıĢanlar için tek bir uzun mola mı yoksa kısa
kısa birkaç mola mı önerirsiniz?
4. ÇalıĢma alanında çalıĢanların morali ve verimliliği sosyal tesisler ile
etkilenebilir mi?

AlıĢtırma
Lütfen size göre inĢaat çalıĢanları için neyin strese yolaçabileceğini
iĢaretleyiniz (Çoklu iĢaret konabilir)
 Gürültüye maruz kalma
 Kas-iskelet sistemi ağrısı
 ĠĢ ortamı
 AĢırı sıcaklık değiĢiklikleri
 Risklere maruz kalma
 Yetersiz aydınlatma
 Ekonomik kriz
 Özel hayatın olmaması (mesela, dinlenme, yemek yeme, vb.)
 Yetersiz eğitim

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.
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Sonuç
Bu bölümde, çalıĢma alanında neden sosyal alanların dikkate alınması
gerekektiğini öğrendiniz. ġantiyede neyin ve çalıĢanların sağlıklarının iyi
olmasının neden önemli olduğunu anlayabileceksiniz.

Daha fazla bilgi için
Provision of welfare facilities during construction work (ĠnĢaat iĢleri
sırasındaki sosyaltesisler Ģartı) - http://www.hse.gov.uk/pubns/cis59.pdf
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5. Kazı çalıĢmaları ve yeraltı iĢ güvenliği

Genel BakıĢ
Bu bölüm, kazı çalıĢması ve yeraltı çalıĢmaları sırasındaki güvenliğe
odaklanmıĢtır. Neden bunun en tehlikeli konu olduğu ve bu yerlerde
güvenlik planlamasının nasıl ele alınacağı konusunda bilgiler içermektedir.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki hususları öğreneceksiniz:
 Kazi çaliĢmasi ve yeralti çaliĢmalari sirasinda güvenliğin nasil
sağlanacaği;
 Bu iĢlere baĢlamadan önce neyi aklinizda tutmaniz gerekmektedir;
 Teknik iĢlerden sorumlu müdürün / isg sorumlusunun neyi kontrol
edeceği;
 Takip etmeniz gereken öneriler;
 Risk önleme
gerekmektedir.

konusunda

neden

yeni

teknikler

kullanmak

5.1.Kazı iĢleri ve yeraltındaki güvenlik planlaması
Çoğu inĢaat ve endüstri mühendisliği iĢleri (örneğin, temel kazıları,
hidrolik, yol ve demiryolu inĢaatları), öncelikli faaliyetler olarak ya da
iĢlerin gerçekleĢmesinin ayrılmaz parçaları olarak kazı iĢleri ve toprak ve
kaya taĢımalarını kapsamaktadır. Kazı ve yeraltı operasyonları en tehlikeli
inĢaat çalıĢmaları arasında yer alır ve çalıĢan ölümleri ile sonuçlanma
olasılığı diğerlerine oranla daha yüksektir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerde
bulunan tüm aktörler, iĢyerine göçme ve diğer kazı ile ilgili olaylara
istinaden sadece yeterli önlem alındıktan sonra gireceklerdir.
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En önemli konu,çalıĢma alanındaki güvenlik planlamasını doğru
belirlemektir. Çoğu durumda, kazalara eksik ya da yetersiz önem
gösterilmesi neden olmaktadır. Bazen, hem aktif ve hem de pasif olarak
operatörler tarafından arazi mekanikleri uyum Ģartları konusunda gerekli
güvenlik önlemleri alınmaksızın çalıĢtırılmaktadır. Çoğu zaman planlama
sorumlulukları vardır, ancak aynı zamanda ekonomik/mali uygulamalar da
onay ve kontrolde olduğu gibi söz konusu olur (mesela açık artırma
indirimi güvenlikten kaynaklanan zararlara neden olduğunda).
Bir kazı iĢini planlarken, iĢyeri, malzemeler, toprak ve güvenli bir iĢ
performansı ihtimalini etkileyebilecek diğer faktörler hakkında mümkün
olduğunca çok bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Her Ģeyden önce, her
arazinin genel mekanik durumu, bileĢenlerini karakterize eden bağıntı
tipinin düzeyinden gelen yetkili birisi tarafından değerlendirilebilir.
Gerçekten de, bir arazinin bağıntısı çekiĢ gücü etkilerine direnç gösterme
kabiliyetidir. Pratik-açıklayıcı bir görüĢ açısından ve uluslararası özel
literatüre göre (Ģöyle ki: Amerika BirleĢik Devletleri Toprak Mekaniği
Arazi Ġslahı ve Mühendisler Birliği Bürosu, SI versiyonu, Lambe ve
Whitman MIT 1979, HRB-AASHO; ya da keza CNR UNI 10006, 1963),
uygun bir mekanik direnç ve kum ile karakterize edilen kayaçlar arasında ilk
ayırım yapmak mümkündür.
Kazı iĢlemlerine baĢlamadan önce, Ģirket / sorumlu kiĢi aĢağıdaki
iĢlemleri yapacaktır:
• ÇalıĢanlara kiĢisel koruyucu donanım verildiğini kontrol eder ve
bunlar arasında özellikle: baret; çelik taban çelik burunlu ayakkabı; eldiven;
koruyucu elbise; yetersiz görüĢ Ģartları olması durumunda fosforlu
(reflektörlü) giysiler; kıymık ve parçalar olması durumunda koruyucu
gözlükler yer almaktadır;
AĢağıdaki durumları tanımlamak için inceleme yapar:
- Tüm yeraltı tesisatının tam yeri;
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- Risk durumu yaratabilecek çevre koĢulları (bina, yollar, ağaçlar,
hava durumu, vb.);
• AĢağıdaki durumlarla ilgili gerçek özel riski değerlendirir:
- Çevre ve insan faktörleri bağlamındaki olası durumlar;
- Kazıdaki tehlikeli atmosfer varlığı
eksikliği;

ya da tahmin edilen oksijen

- Kazı alanına zor eriĢim ve oradan çıkıĢ koĢulları;
Ulusal ĠSG mevzuatına göre, sorumlu bir kiĢiyi belirlemeyi
unutmadan, oraya özgü güvenlik ve acil durum planı oluĢturun. Ġkincisi,
Ģantiyenin özellikleri ile ilgili acil durumların yönetimi için bir plan
hazırlama sorumluluğunu alacaktır. Acil bir durumda izlenmesi gereken
belirtilerin hemen görülebilir olması ve kolay anlaĢılır olması önemlidir;
Gerektiğinde, çalıĢanlar için benimsenen teknikleri kullanma
konusunda, bireysel ve toplukoruma sistemleri ve herhangi bir acil durumda
takip edilecek güvenlik ve kurtarma iĢlemleri ile ilgili bir eğitici ve
bilgilendirme planı yapınız. Bu faaliyetler her zaman tekrarlanmalıdır: iĢ
müdürü ya da denetim makamlarınca yapılan iç kontrol, yeni donanımın
tanıtılması ve bu konuda bilgi verilmesinden sonra önemli alanlar ve
eksikliklerin, teknolojilerin, tehlikeli maddelerin, vs. belirtilmesi.
GerçekleĢtirilen eğitim, verilen özel eğitim programının adı, katılım tarihi,
eğitmenlerin adları ve katılımcı çalıĢanların adlarının yer alacağı bir form
düzenlenerek kayıt altına alınmalıdır.
5.2.Risk oluĢumunu önleme konusunda sorular ve öneriler
ÇalıĢanların güvenliğinin garanti altına alınması amacıyla, teknik
yönetici / ĠSG sorumlu kiĢisi, iĢyerine yapılan ilk ve daha sonraki ziyaretler
sırasında, oluĢturulan güvenlik önlemlerinin yeterliliği, örneğin aĢağıdaki
sorulara referans olacak kontrolleri gerçekleĢtirecektir:
a) ĠĢ, hendek ya da açık bir çukurla mı ilgilidir?
b) Kazı 1.5 metreden daha derin midir?
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c) Kazıda su bulunuyor mu?
d) Kazı alanında çalıĢanların giriĢ ve çıkıĢları için elveriĢli ve güvenli
araçlar bulunuyor mu?
e) Kazı boyunca parmaklıklı doğru geniĢlikte yürüyüĢ yolları var mı?
f) Kazı alanının hemen yakınında taĢıt trafiği mevcut mudur?
g) Kazı alanının yanında bina var mı?
h) Kazı araçlarının akustik uyarı sinyali donanımı var mı?
i) ÇalıĢma sırasında yetkili teknisyen hazır bulunuyor mu?
j) Kazıda tehlikeli maddelerin tanımlanması için yeterli prosedür var mı?
k) Kazılan toprak türü yetkili uzman tarafından önceden belirlenmiĢ
midir?
l) Kazı zemini sonrakinin kenarından en az 1 metre mesafede mi
bulunuyor?
m) Eğer kazı alanından çıkmak için el merdivenleri kullanılıyorsa,
bunların 10 metrelik yarıçapta eriĢilebilirliği var mı?
n) Kazı alanına uygun önceki ĠSG kontrolü dokümentasyonu amaca
uygun mudur?
Genel olarak, risk oluĢumunu önlemek üzere iyi bir kültür altyapısı
oluĢturan birtakım önerileri göz önünde bulundurmak önemlidir:
1.Hiç kimse kazı alanının emniyetli olduğu ve hiçbir zırhın
hazırlanmaması gerektiği konusunda mutlak bir görüĢ belirtemez;
2.ÇalıĢan tamamen göçük altında kalmasa da, ölümcül ya da aĢırı ciddi
kazalar olabilir. Sadece duvarların üzerine gömülü olan iĢçiler maalesef
zeminden vücuda akseden kuvvetli basınç dolayısı ile ölüyor;
3.Önceki kazıların yanında yapılan kazılar, arazinin az miktarda kompakt
olmasındandolayı özellikle tehlikelidir;
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4.Su olması, kazının çökebilme ihtimalini artırmaktadır. Topraktaki su
basıncı artıĢı, kazı duvarlarındaki olası toprak kayması konusunda etkin bir
faktör olabilir;
5.GüneĢin kuruttuğu kil son derece tehlikeli olabilir. Büyük kaya blokları
çukur duvarlarından düĢebilir ve sonra da uzun süre sabit kalabilir;
6. Kazının buz tutan duvarları, yapıyı destekler diye düĢünülmemelidir;
7.Kazı, çalıĢanların tehlikeli maddelere maruz kalmadığını takip etmek
ve bunu doğrulamak konusunda örtülü bir boĢluk olarak değerlendilmelidir;
8.Kazıların destek yapılarında, çukur kenarlarında biriken, araç trafiği ve
diğer benzer bitiĢik yapıların zemin ağırluğının belirlediği ilave yükler de
daima dikkate alınmalıdır;
9.Bir çalıĢan ya da araç veya inĢaat ekipmanının bir parçası, yeraltı
elektrik ya da hava gazı hattından 3 metreden daha az mesafede
bulunduğunda, iĢe devam etmek için tedarik Ģirketi ile iletiĢime geçiniz;
10.Destekleyici çalıĢmalar, her zaman yetkili bir teknik yönetici
tarafından hazırlanan düzenlemelere göre yapılmalıdır;
11.Destekleme iĢleri için kullanılan dikmeler, paneller ve direkler daima
zeminin,
çukurun
geniĢliği
ve
derinliği
koĢullarına
göre
boyutlandırılmalıdır;
12. Hiçbir çalıĢan destek zırhları dıĢındaki çukurlarda çalıĢmamalıdır.
Sonuç olarak, yeni tekniklerin kullanımının önlemeyi geliĢtirmeye
katkıda bulunabileceği dikkate alınmalıdır. Gerçekten de, önleyici tedbirler
aynı zamanda, yeni çözümlerin ve geleneksel olanlara çalıĢma tekniği
alternatiflerinin, risk azaltılması ile Ģirketlerin rekabet gücünün
arttırılmasının birleĢtirebilmesiyle, araĢtırılması anlamına gelmektedir.
Hizmet ağlarının kurulması ile ilgili modern tekniklerin kullanılması
(örneğin, “Kazı yapılmaz” ibaresi) risklerde önemli bir azalmayı sağlar:
Ģantiye her zaman ilgili sorunlarla inĢa edilecektir, ancak kazıdaki ciddi
göçük altında kalma ve/veya düĢme riskleri ortadan kaldırılmaktadır.
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Gaz, su ve telefon dağıtım
ağlarının döĢenmesinde, ikamet
bölgelerinde ve tarihi alanlarda
tipik
Ģantiye
sorunlarından
korunmak
yeni
tekniklerle
mümkündür;
esasen,
yol
altyapıları (demiryolları, yollar,
köprüler, kanalizasyon) ile ilgili
olarak uygunsuzluklar, jeolojik,
hidrojeolojik ve diğer zorlukların
sınırlandırılması mümkün olabilmektedir. Bu yeni teknolojiler, aynı
zamanda yerinde bakım operasyonları ile, gömme ve sökme iĢleri
olmaksızın boruların ömrünün de artmasını mümkün kılmaktadır.
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Oto-kontrol soruları
1. Kazı iĢleri planlandığı zaman, güvenlik sağlama konusunda nelerin
bilinmesi çok önemlidir?
2. Çoğu zaman kazalara ne neden olmaktadır?
3. Kazı iĢlerini planlarken neleri dikkate almalıyız?
4. Yetkili kiĢiler kazı iĢlerine baĢlamadan önce hangi iĢlemleri yapmalıdır?

AlıĢtırma
Lütfen soruyu (7 – 9. satırlar) ilgili örnekler vererek cevaplandırınız:

Kazı iĢi planlaması yaparken, yetkili kiĢinin, zemin elemenlarını karakterize
eden özellikleri değerlendirmesi çok önemlidir. Neden?

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, kazı ve yeraltı güvenlik planlaması konusunu öğrenmiĢ
oldunuz. Bu iĢlerin güvenlik açısından neden o kadar önemli olduğunu
anlayabilirsiniz. Ġyi çalıĢma koĢullarını teminat altına almak amacı ile,
kendinize hangi soruları ve niçin soracağınızı biliyorsunuz. Risk oluĢumunu
önlemek üzere uygun tedbirleri alabilecek olmanız gerekmektedir.
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Daha fazla bilgi için
Trenching and Excavation Safety (Çukur kazma ve kazı Güvenliği) https://www.osha.gov/Publications/osha2226.pdf

Safety risk management of underground engineering in China: Progress,
challenges and strategies (Çin‟de yeraltı mühendisliği güvenlik risk
yönetimi: Ġlerleme,zorluklar ve stratejiler) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775516300178
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6. Yüksekte ve iskelede çalıĢmada iĢ güvenliği

Genel BakıĢ
Bu bölüm, yüksekte ve iskele çalıĢmalarında güvenlik konusuna
odaklanmıĢtır. Ölüm nedenleri ve büyük yaralanmaların en büyük
sebeplerinden biri olarak değerlendirildiği konusunda bilgi vermektedir.
ÇalıĢanı korunma sistemleri sınıflandırılmıĢtır. Güvenliğin sağlanması için
önemli konular belirtilmiĢtir.

Amaçlar
Bu bölümde, aĢağıdaki hususları öğreneceksiniz:
 Güvenlik açısından yüksekte çalıĢmak ne anlama gelmektedir;
 Yükseklerde çalıĢma konusunda korunma sistemleri;
 Ekseriyetle hangi tür iskeleler kullanılmaktadır;
 Yükseklerde çalıĢan iĢçiler için kurallar ve öneriler.
Yüksekte çalıĢma (örneğin, düz bir çatıda, merdivende, bitiĢik ve
kırılgan malzemeler yanında, açık bir kazıya bitiĢik seviyedeki zeminde, yer
seviyesinin altında kazılmıĢ çukurlarda, vb.) sabit bir düzeyin 2 metreden
daha fazla yükseğinden düĢme riski ile karĢı karĢıya kalan çalıĢanların
çalıĢma etkinliği olarak tanımlanabilmektedir. Yüksekte çalıĢma, ölümcül
ve büyük yaralanmaların büyük sebeplerinden biridir. Yaygın olan kazalar
iskeleden, merdivenlerden ve kırılgan çatı türü kırılgan yüzeylerden
düĢmelerden oluĢmaktadır. Bu nedenle, yüksekte çalıĢırken, düĢmeye karĢı
koruyucuların kullanılması, aynı zamanda bazı durumlar tehlikeli
görünmedikleri zaman dahi, önem arzetmektedir.
Genelde gerekli ve uygulanabilir değilse yüksekte çalıĢmaktan
kaçınılmalıdır. Gerekli olması durumunda en önemli konu düĢmeleri
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önlemek için doğru ve uygun donanım kullanarak iĢi güvenli hale
getirmektir. Ayrıca, daima aklınızda olsun ki, riskin yok edilemediği
yerlerde doğru donanım kullanarak düĢmenin mesafesini ve sonucunu en
aza indirmek mümkündür.
ÇalıĢanlara maksimum koruma garantisi sunmak amacı ile, bir takım
koruma sistemleri öngörülmektedir ve iĢveren de bunları çalıĢanlara temin
etmelidir. Bunlar aĢağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
- Toplu koruma sistemleri: örneğin sabit metal iskeleler, korkuluklar
ve güvenlik ağları;
- KiĢisel: emniyet baretleri, düĢme önleyici cihazlar, sabitleme
tertibatları ve vücut kemer sistemleri gibi kiĢisel koruyucu donanımlar
(KKD);
- Geçici: örneğin hareketli metal iskele, seyyar korkuluklar;
- Sabit: örneğin korkuluklar ve ankraj sistemleri.
ĠĢveren çalıĢanlarına yaptıkları iĢe ve tehlike derecesine uygun kiĢisel
koruyucu donanım almak, çalıĢma alanında önlemleri almakla yükümlüdür.
ÇalıĢanlar için gerekli önlemleri sağlama ve güvenliklerini garanti altına
almak üzere eğitim vermenin iĢverenden geldiği kadarının yeterli olmadığını
vurgulamak önemlidir; gerçekten, çalıĢanların kendilerine karĢı özel bir
garanti zorunluluğu sahibi olunması konusunda, her çalıĢanın sağlanan
güvenlik önlemlerini devamlı ve doğru biçimde kullanıldığından emin
olmak zorunda kalacağı doğrultusunda bununla ilgili son bir kontrol
zorunluluğu bulunmaktadır.
Yapılarda yüksekte çalıĢma yapılacağı zaman iskeleler geçici veya
seyyar olarak kullanılabilir. Ġskeleler, dikey ve yatay biçimlerde ve
çalıĢanların üzerinde iĢlerini bir taraftan diğerine geçerek yapabilecekleri
Ģekilde kurulmalıdır. Ġskeleler, tasarlandıkları iĢ için fonksiyonel bir araç
olmalarına ek olarak, aynı zamanda çalıĢma sırasında malzemelerin ya da
insanların düĢmeleri dolayısıyla oluĢabilecek kazaları önlemek üzere gerekli
olan Toplu Korumayı da (TK) sağlamalıdır.
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Ġskele inĢa etmek için en çok kullanılan malzeme, aĢağıdaki gibi farklı
yapı türlerine göre montajı mümkün olan çeliktir. ġöyle ki:

.
Kaynak: geometra.info

Kaynak: geometra.info

Kaynak: Centro Anticaduta Toscano

1. Boru ve bağlantı elemanlı iskele: en geleneksel olanıdır, ancak montajı
fazla zaman aldığından en az uygun olandır;
2. Prefabrik çerçeveli iskele: basit iĢler için kullanılır ve montajı da çabuk
ve kolaydır;
3. Dik ve prefabrik kavrama parçaları olan iskele: bu aynı zamanda
prefabrik çerçeveli iskeleye çok benzemektedir ve çok kolay kullanılr.
Tüm inĢaat çalıĢanlarının yaklaĢık % 65‟ i iĢlerini iskelelerde
gerçekleĢtirmektedir. Ġskele üstünde veya etrafında iĢ gören çalıĢanlar
düĢme, elektrik çarpmaları ve düĢen malzeme tehlikesi ile karĢılaĢmaktadır.
Bu dudumdan bazı önlemler alınarak sakınılabilir: örneğin, bütün iskeleler
yetkili kiĢi tarafından tasarlanmalı, dikilmeli ve sökülmelidir. Yetkili
kiĢinin, aynı zamanda her gün iĢe baĢlamadan önce kullanımının emniyetli
olduğuna dair iskeleyi denetlemesi de gerekmektedir. Ġskele sert pabuç
üzerine, tamamen tahtalı, elektrik hatlarından uzak bir mesafede dikilmeldir.
Sonuç olarak iskele, çalıĢanları üzerinde, etrafında ve altında çalıĢırken
koruyacak olan korkuluklar, ortabarlar (çapraz korkuluklar) ve korkuluk
etekleri ile birlikte kurulmalıdır.
Sözkonusu yapılar üzerindeki çalıĢma öncesinde eğitim alması ve
yetki verilmesi gereken ve asansörü çalıĢtırırken çalıĢanın kaza geçirdiği,
tehlikelerin belirlendiği, değiĢik tipte bir asansörün kullanıldığı ya da
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çalıĢanların asansörde anormallik olduğunu gözlemlediği olayda yeniden
eğitim alması gerekli olan çalıĢanlar iskelenin üstünde, altında veya
etrafında çalıĢırken baret takmalıdırlar. Aynı zamanda sağlam, kaymaz iĢ
botları da giymeli ve iskelede çalıĢırken kayma ve düĢmeleri önlemek ve
aĢağıdaki çalıĢanları korumak üzere halat da kullanmalıdır. ÇalıĢma
platformlarına eriĢmek için tasarlanan eriĢim noktaları haricinde çalıĢanlar
hiçbir zaman iskeleye tırmanmamalıdır.
ÇalıĢan iskeleye çıktığında, aletler ve malzemeler çalıĢma platformuna
yük asansörüyle çekilmelidir. Buz su ve çamur olması durumunda iskelede
hiçbir operatör çalıĢmamalıdır. ÇalıĢanların, iskeledeyken daha yüksekte
çalıĢmalarına yardım edecek kutular, merdiven ve diğer eĢyaları
kullanmaları yasaklanmıĢtır: iskelelerde çalıĢırken maksimum yük sınırı asla
aĢılmamalıdır. Vardiya sonunda alet ekipman ya da malzemeleri kesinlikle
iskele üzerinde bırakmayınız. Eğer iskelede kiĢisel düĢmeleri durdurma
sistemleri gerekiyorsa, hasar ve eskime konusunda donanımı etraflıca
kontrol etmeniz gerekecektir.
Sonuç olarak, akılda tutulması gereken bazı noktalar Ģunlardır:
• Mümkün olduğunca iĢleri yerden yapınız;
• Yüksekte çalıĢmayı güvenli hale getirmek için meslektaĢlarınızla
iĢbirliği içinde olunuz;
• Acil tahliye ve kurtarma iĢlemlerini göz önünde bulundurunuz;
• Ekipmanın uygun, sağlam ve dayanıklı olduğundan emin olunuz; ve
hepsinden önemlisi eğitimli çalıĢanlar ve yetkili kiĢi denetiminde
kurulmayan iskeleleri kullanmayınız;
• Kullanmadan önce yetkili tarafından incelenmeyen, onaylanmayan ve
düzenli olarak kontrol edilmeyen iskeleleri kullanmayınız;
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• Merdivenleri ve iskeleleri yorucu ya da ağır / uzun süreli iĢler için
kullanmayınız;
• Yetkili kiĢinin talimatlarını harfiyen uygulayınız. Yetkilinin bilgisi
dıĢında iskelede değiĢiklik yapmayınız. Kurulumu tamamlanmamıĢ
iskelede çalıĢmayınız;
• Seyyar bir iskelede çalıĢmak gerektiğinde, çalıĢmaya baĢlamadan önce
iskelenin tekerlerini kilitleyiniz;
• Uygun bir çalıĢma platformu hazırlanmadan iskele üzerinde
çalıĢmayınız.
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Oto-kontrol soruları
1. Yüksekte çalıĢmayı planlarken, güvenliğin sağlanması konusunda
bilinmesi gereken en önemli Ģey nedir?
2. Ne tür iskelelerin Ģantiyelerde kullanımı yaygındır?
3. ÇalıĢanların yüksekte çalıĢmaya çıkmadan önce neleri bilmesi
gerekmektedir?

AlıĢtırma
Doğru cevabı uygun boĢluklara yerleĢtiriniz:


Yüzey



Kazaları



Iskeleyi



Toplu koruma aleti



Yüksekte



DüĢmeleri

………….. çoğunlukla geçici ve hareketli çalıĢma alanlarında,
………….. inĢaat iĢi yaparken kullanılır. Ġskeleler, çalıĢanların üstünde bir
yerden diğer yere hareket ederek iĢlerini yapabilecekleri bir …………..
oluĢturulan dikey ve yatay yapılardır. Ġskele, tasarlanılan iĢ için fonksiyonel
bir araç olması yanında, aynı zamanda çalıĢmalar sırasında, malzeme ve
insanların ……………….. dolayısıyle ……………….. önleyen gerekli bir
………………. de oluĢturmaktadır.

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.
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Sonuç
Bu bölümde, yüksekte çalıĢma ve alınacak güvenlik tedbirleri
konusunda bilgi sahibi oldunuz. Bu iĢlerin neden güvenlik açısından bu
kadar önemli olduğunu anlayabilirsinizçalıĢanların yüksekte çalıĢma
konusunda nasıl eğitildiğini biliyorsunuz ve aynı zamanda yüksekte
çalıĢırken meydana gelen olaylarda kendinize hangi soruları sormanız
gerektiğini de bilmektesiniz.

Daha fazla bilgi için
Construction OS&H Working at height - (Yüksekte ĠnĢaat OS&H ĠĢleri )
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf
The occupational safety and health act - (Mesleki güvenlik ve sağlık yasası)
http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202005/reg
ulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regulations%202013.
pdf
Fall Protection – Working at Heights – (DüĢmeyi önleme - Yükseklerde
çalıĢma)
https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss%20Co
ntrol%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf
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7. ĠĢ makinalarıyla çalıĢmada iĢ güvenliği

Genel BakıĢ
Bu bölüm, ağır iĢ makinaları ile çalıĢma esnasındaki güvenlik
konusuna odaklanmıĢ bulunmaktadır. Ağır iĢ makinaları ile çalıĢırken
meydana gelen yaralanmaların nedenleri hakkında bilgi vermektedir. ĠnĢaat
araçları faaliyetlerinin baĢarılı yönetimi açıklanacaktır. Bu tür araçların
doğru tasarımı ve çalıĢtırılmasının önemi belirtilmektedir.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki hususları öğreneceksiniz:
 Ağır iĢ makinalarının neden olduğu kazaların ne zaman ve nasıl
oluĢtuğu;
 Araçları çalıĢtırma konusunda nasıl güvenli yerler oluĢturulacağı;
 Ağır iĢ makinalarının nasıl tasarlanacağı;
 Ağır iĢ makinalarının nasıl doğru çalıĢtırılacağı.
Her yıl, inĢaat endüstrisinde insanlar ağır iĢ makinalarının çarpması
sonucu ölmektedir. Ayrıca, yüzlerce önlenebilir kaza ve yaralanmalar da
mevcuttur. Bu sadece çalıĢanların hayatlarını etkilemekle kalmayıp, aynı
zamanda maddi zararlara da yol açmaktadır. Kazalar, zemindeki iĢlerden iĢ
bitimine kadar tüm inĢaat sürecinde meydana gelmektedir. Yöneticiler,
çalıĢanlar, Ģantiyeye gelen misafirler ve halktan insanlar, eğer inĢaat
araçlarının faaliyetleri doğru bir Ģekilde yürütülmez ve kontrol edilmez ise,
tamamen risk altında olabilirler. Bu bölüm, kamyonlar, alçak dorseler,
hafriyat makinaları, traktörler, istif makinaları, vb. dahil ağır iĢ makinaları
kullanımından doğan tehlikeleri ve kontrol risklerini ortadan kaldırma
yöntemlerini dikkate almaktadır.
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ĠnĢaat taĢımacılığı kazalarının büyük çoğunluğu, yayalarla araçların
yeterli olmayan ayrımından kaynaklanmaktadır. Bundan, genellikle dikkatli
planlama ile, özellikle tasarım aĢamasında ve inĢaat iĢleri sırasında araçların
çalıĢmasını kontrol ederek kaçınılabilmektedir. Yetersiz planlama ve
kontrol, çoğunlukla aĢağıdaki konuları kapsayan birçok inĢaat araç
kazalarının temel sebebidir:
• Ġnsanlara çarpan araçlar ve yükleri (özellikle geri giderken),
engellere çarpan araçlar;
• Üreticilerin güvenli kullanım için ihmal edilen talimatları;
• Sürücülerin ve sinyalcilerin yetersiz eğitimleri;
• Araçların üstündeki malzemelerin emniyetsiz yüklenmesi ve
nakliyesi.
ĠnĢaat araçları faaliyetlerinin baĢarılı yönetimi, güvenli iĢyerleri,
güvenli araçlar, güvenli sürücüler ve güvenli iĢ uygulamaları koĢullarına ve
bunları sürdürmeye bağlıdır. Risk değerlendirmesi etkili sağlık ve güvenlik
yönetiminin önemli bir bölümüdür ve aĢağıdaki aĢamaları kapsamaktadır:
• Tehlikelerin tespiti, kime ve nasıl zarar gelebileceğinin
kararlaĢtırılması, risklerin
hesaplanması ve önlemler üzerinde karar
verilmesi;
• Bulguların kaydedilmesi ve uygulanması, risk değerlendirmelerinin
incelenmesi ve gerekirse bunların güncellenmesi.
Araçların çalıĢmaları konusunda güvenli bir iĢyerinin oluĢturulması ile
ilgili olarak, genel mesaj basittir: güvenli iĢyerleri, yayalarla araçları
ayırarak ve tehlikeden arındırılmıĢ trafik yolları temin edilerek sağlanır. Bu
durum aĢağıdaki konular sağlanarak elde edilir:
• Araçların tamamen dıĢarıda bırakıldığı, sadece yayalara özel alanlar;
• ÇalıĢma alanlarında belirlenen güvenli yaya yolları;
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• Sadece araç alanları, özellikle boĢ alanın sınırlı olduğu ya da trafiğin
yoğun olduğu yerlerde;
• ġantiye etrafındaki güvenli yollar.
ġantiye çalıĢması, araçların hareketlerini minimize edilmesi ve
çalıĢma alanında gereksiz sevkiyatlardan ve malzemelerin iki kez elden
geçirilmesinden kaçınılması üzerine planlanmalıdır. Yükleme ve depolama
alanlarının yerinin dikkatli
Ģekilde göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Tesis içinde depolama alanı az olduğunda, malzemelerin
geçici olarak depolanması konusunda Ģantiye dıĢında depolama alanları
gerekli olabilmektedir. Yükleme ve depolama alanları:
• Yaya alanlarından ve ana yaya yollarından uzakta olmalıdır;
• Uygulanabilir olacak Ģekilde yayalardan arınmıĢ olmalıdır;
• Tek yönlü sistemlere ve güvenli çıkıĢ noktalarına sahip olmalı ve
araçların manevraları için yeterli boĢ alanlara sahip olmalıdırlar;
• Yeterince sabit aydınlatmaya, sinyallere ve sürücülerce rahat
görülebilir aletlere sahip olmalıdır, örneğin, köĢelere konulmuĢ dıĢ bükey
aynalar.
Bazı araçların tasarımı, sınırlı görülebilirlik ve sürücüyü, devrilme,
gürültü ve titreĢim etkilerinden koruma olmayıĢı dolayısıyla tehlikeler
arzeder. ĠĢ için doğru aracın seçilmesi, etkili araç yönetiminin gerekli bir
parçasıdır. Seçilen aracın belirtilen görevleri güvenli bir Ģekilde yerine
getirme kapasitesinde olması gerekmektedir. AĢağıdakiler, göz önünde
bulundurulması gereken önemli etkenlerdir:
• Tüm öngörülebilir çalıĢma koĢulları altında çalıĢabilme istikrarı;
• Aracın kasasının dolum ve boĢaltım konusunda tüm çalıĢma
alanlarında güvenli olması;
• Etkili fren sistemleri, sürücünün tüm aracın çevresini yeterince
görebilmesi;
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• Farlar, korna, silecekler ve uyarı aletleri, vb., mesela geri vites
alarmları;
• Elektrik kesme mili, tahrik zincirleri, kılavuz noktaları ve açık ekoz
boruları gibi tehlikeli kısımları koruyucu fiziksel koruyucular;
• Sürücünün iĢ tehlikelerine karĢı korunması, örneğin, yüksekte
çalıĢma ve araçtan düĢme, malzeme düĢmesi ve araç devrilmesinin etkileri;
• Sürücünün hava durumu, gürültü, titreĢim, zehirli dumanlar ve
tozlardan korunması.
ĠnĢaat araçları ağır koĢullarda çalıĢmaktadır ve bunları oluĢacak
arızalardan korumak üzere etkili bakım yapılması gerekmektedir.
Ġmalatçının talimatları ve her bir taĢıtın kullanımında oluĢacak risklere göre,
günlük bir görsel kontrol programı, düzenli muayeneler, ve servis
programları belirlenmesi gerekmektedir. TaĢıtların, araçların bakım
iĢlemlerini yönetmek ve kayıt altına almak üzere bir kayıt listesi olmalıdır.
ĠĢverenler, sürücüleri, arızaları ve sorunları bildirmelerini teĢvik etmek
üzere düzenlenen prosedürler oluĢturmalı ve taĢıtlarla ilgili sorunların
çözüldüğünden emin olmalıdırlar. Planlanan kontrol ve bakımların,
imalatçının talimatlarına uyması gerekmektedir ve bunlar uygun olduğunda
aĢağıdaki aksamları içermelidir:
• Fren sistemleri, emniyet kemerleri, lastikler (durumları ve basınçları
dahil), direksiyon,
• Konveks aynalar ve diğer görünürlük yardimci aletleri, iĢiklar ve
göstergeler;
• Güvenlik kilitleri, uyarı sinyalleri, ön cam, ve silecekler gibi
güvenlik aygıtları;
• Yangın söndürme teçhizatı, kasa koruma cihazlarının durumu;
• Kontroller ve marĢ sistemlerini içeren fonksiyonel kontroller;
• TaĢıt üzerindeki koruyucu ve panellerin doğru konumu.

Sayfa | 46

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

ĠnĢaat endüstrisinde, araçların geri gitme operasyonları tüm ölümcül
nakliyat kazalarının önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Geri vitesle
gitme konusundaki riskleri yönetmenin en etkili yolu, tek yön sistemlerini,
dönüĢ alanlarını ve yükleme ve boĢaltma alanlarını temin ederek, geri vites
manevraları gereksiniminden kaçınmaktır. ġantiyede araçların geri vitesle
gitme gereksinimi ile, sürücü için güvenliği sağlamak amacıyla araç
etrafındaki yeterli görüĢ alanı sağlanmalıdır. Güvenli çalıĢma sistemlerinin,
bütün geri vitesle gitme operasyonları için düzenlenmesi ve takip edilmesi
gerekmektedir. Özellikle iĢaretçiler, üçüncü taraf risklerini kontrol etmek
üzere kullanıldıklarında ya da araç doğru pozisyonda olduğu zaman katkı
sağlarlar. Uyarı sistemleri, hiyerarĢide en düĢük seviyedeki korumayı
sunmaktadırlar ve bunlar kullanılan tek önlemse, sadece düĢük seviyedeki
risk durumları için uygundur.
Ağır iĢ makinaları zemin seviyesinde, faal trafikten, yayalardan ve
köprüler, boru hatları veya elektrik kabloları gibi yerdeki ve yüksekteki
tehlikelerden uzak sahalarda yüklenmeli veya boĢaltılmalıdır. Yüklerin
durumunun aĢağıdaki gibi olması gerekmektedir:
• ġantiyedeki araçlar ve yol durumu ile ilgili olarak uygun yükseklik
ve geniĢlikte;
• Hareket etmelerini önleyici güvenlikte;
• Dengeli yüklenmiĢ durumda ve aracın yapısına gelecek baskıları
önlemek üzere mümkün olduğunca düĢük ağırlık merkezi dağıtımlı;
• Aracın dengesini kötü yönde etkilememesi için dururken ve nakliye
anında sürekli dengeli olması;
• Aracın gövdesinden dıĢarı yansıma söz konusu olduğunda, uyarıcı
bir bayrak ya da iĢaret olması;
• BoĢaltma sırasında bağlar çıkartıldığında kontrolsüz dağılma ve
düĢme olmayacağından emin olunuz.
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Birçok kaza, inĢaat araçlarını kullanan eğitimsiz ve deneyimsiz
çalıĢanlar nedeniyle olmaktadır. Tüm sürücüler verilen iĢleri yapmaya
yetkin olmak zorundadır. Sürücü yeterliliği, deneyim, onaylı eğitim ve bilgi
ve yetenek testine dayanarak değerlendirilebilir. TanınmıĢ eğitim
programlarından alınan eğitim sertifikaları yeterli olarak kabul edildiğini
gösterebilir. Sürücü eğitim kayıtları güncel tutulmalıdır.
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Oto-kontrol soruları
1. ĠĢ makinaları ile çalıĢmayı planlarken, güvenlik sigortası için neyin
bilinmesi önemlidir?
2. Meydana gelen yaralanmalar hangi sıklıkta iĢ makinaları ile oluĢmuĢtur?
3. ĠĢ makinası tasarımcılarına ne önerirdiniz?
4. ĠĢ makinası kullanma konusunda önerileriniz ne olurdu?

AlıĢtırma
Yayalarla araçları ayırma konusunda hangi tedbirler alınmalı ve
tehlikeden arınmıĢ trafik yolları düzenlemek için hangi önlemler
alınmalıdır? (lütfen kurulması gereken en az 3 yol/alan gösteriniz)

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, ağır iĢ araçları ile çalıĢma ve alınması gereken güvenlik
önlemleri konusunda bilgi sahibi oldunuz. Bu araçların tasarımı ve
çalıĢtırılmasının neden kontrol altında olması ve yönetilmesi gerektiğini
anlayabilirsiniz. Ağır iĢ araçları ve tüm ortamındaki çalıĢanlara ne
önereceğinizi bilmektesiniz.
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Daha fazla bilgi için
Workplace transport safety (ĠĢyeri
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg199.pdf

nakliye

güvenliği)

-

A guide to workplace transport safety (ĠĢyeri nakliye güvenliği rehberi) http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg136.pdf
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8. ĠnĢaat iĢlerinde elektrik güvenliği

Genel BakıĢ
Bu bölüm yapı iĢlerinde elektrik güvenliği konusuna odaklanmıĢtır. ĠĢ
üç farklı türe ayrılır ve her elektrik güvenliği sigorta türü daha ayrıntılı
olarak açıklanır.

Amaçlar
Bu bölümde Ģunları öğreneceksiniz :


Elektrik sistemi konusunda kim iĢ yapabilir;



Yapılardaki elektrik güvenliği nasıl sağlanır;



Elektrik hava hatları ortamında nasıl çalıĢılır;



Yeraltı kablolarına nasıl müdahale edilir.

Yapı çalıĢmaları sırasında elektrikten ölüm ve yaralanma risklerine
karĢı önlem alınmalıdır. Sadece istisnai durumlarda cereyanlı sistemlerde ve
sadece yetkili kiĢi gözetiminde çalıĢılması gerekir.
A. Yapılardaki elektrik sistemleri
Yapılardaki yenileme çalıĢmaları en büyük riski oluĢturur ve bu tür
iĢler çalıĢanların elektrik risklerine maruz kalmamaları için iyi planlanmalı,
yönetilmeli ve takip edilmelidir. Özel uzmanlık gerektiren elektrik iĢleri,
alanlarında eğitimli ve yetkili kiĢilerce prosedürleri sıkı sıkı takip ederek
üstlenilmelidir. Kullanılan elektrikli ekipman güvenli ve uygun korunmuĢ
olmalıdır.
Yapıların içerisindeki olayları hem kalifiye elektrikçiler hem de diğer
esnaflar yürütmelidir. Söz konusu durumlar insanlar çalıĢırken ya da
ekipmana yakınken meydana gelmekte, oradaki insanların ya:
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• Öldüğü, ancak gerçekte yaĢadığı varsayılır; ya da
• YaĢadığı bilinir, ancak yeterli önlemler alınmaz.
Ekipmana zarar veren ve binlerce “ramak kala” olay olmaktadır, ve
bazıları da ölümcül sonuçlanmıĢ olabilir. Unutmamalıdır ki, elektrik
öldürebilir diğer pek çok tehlikenin aksine tehlikeler görülmez,
hissedilmez, iĢitilmez veya elektrik kokusu olmaz, dolayısı ile tehlikeyi
erken uyarının bir faydası olmaz.
B. Elektrik hava hatları
Elektrik hava hatları yakınındaki bir iĢ dikkatlice planlanmalı ve
kazara temas etmelerden ya da hatlara yakınlaĢmaktan korunarak
yapılmalıdır. Eğer cereyan taĢımakta olan elektrik hava hatları altındaki iĢ
korunmalı değilse, bariyerler, kale direkleri ve uyarı yazıları temin
edilmelidir. Riski yönetmek üzere aĢağıdaki önlemlerin alınması
gerekmektedir:
• Resmi Ġzin – hat sahibinden elektrik hava hatları altında gerekli olan
onaylı güvenlik izninin alınması gerekir;
• DıĢarıya Çıkarma – güvenli izin sınırları ötesine eriĢmiĢ olabilen
makinalar, ekipman ya da el aletleri hat altına alınmamalıdır;
• DeğiĢiklikler – vinç ve ekskavatör gibi makinalar, izin alanının
dıĢına çıkmayacak Ģekilde uygun fiziksel tahditler ilave edilerek modifiye
edilmelidir;
• Ġlaveler – teleskobik ya da kontra floklu vinçlerin, flok uzunluğu ve
kontra flok açısındaki değiĢikliği önlemek üzere ek tahdit cihazlara
gereksinimi olabilir;
• Denetim – makina ve malzemelere eriĢim ve makinaların çalıĢması,
güvenlik tedbirlerinin gözlendiğini temin etmek üzere atanan yetkili kiĢinin
doğrudan denetimi altında olmalıdır.

Sayfa | 52

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

C. Yeraltı kabloları
Yeraltı elektrik kablolarına verilen hasar ölümcül ve cidddi
yaralanmalara neden olabilir ve tehlikeden korunmak için önlem alınması
gerekir. Bu önlemler, planlamaya dayalı bir iĢ güvenlik sistemi, planların
kullanımı, kablo yerleĢtirme cihazları ve güvenli kazım uygulamalarını
içermektedir. Yaralanmalara, genellikle ark akımının patlama etkileri ile
ciddi, potansiyel ölüm, el, yüz ve vücut yanmalar sonucunu doğuran ilgili
alevler neden olmaktadır. Kablo aĢağıdaki durumda olduğunda bu durum
meydana gelebilir:
• Bir aletin ucu gibi keskin bir cisimle yarıldığında; ya da
• Iletkenlerle veya metal kaplama ile bir veya daha fazla iletken
arasında iç kontağa sebebiyet verecek düzeyde ciddi biçimde ezilmiĢ
olduğunda.
Olaylar ayrıca hasar gören ancak bildirilmemiĢ ya da tamir edilmemiĢ
kablolardan da kaynaklanabilir.
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Oto-kontrol soruları
1. Elektrikle ilgili çalıĢmaları planlarken, neden çok dikkatli olmalısınız?
2. Elektrik hava hatları ile ilgili riskleri yönetmek üzere hangi önlemler
gereklidir?
3. Yeraltı kabloları yaralanmaları nasıl meydana gelmektedir?

AlıĢtırma
AĢağıda liste halinde verilen her bir önlem türü içeriğini, riskleri
yönetme, elektrik hava hatları yakınında çalıĢma ile ilintili olarak, kısaca
açıklayınız:


Resmi Ġzin



DıĢarıya Çıkarma



DeğiĢiklikler



Ġlaveler



Denetim

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, elektrikle birlikte çalıĢma ve alınması gereken önlemler
konusunda bilgi sahibi olmuĢ olacaksınız. Elektrikli ortamda çalıĢmanın
neden bu kadar tehlikeli olduğunu ve meydana gelebileceğini
anlayabilirsiniz.
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Daha fazla bilgi için
Big Four Construction Hazards: Electrical Hazards (Dört büyük inĢaat
tehlikesi: Elektrik Tehlikeleri) https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-1779208/electrical_english_r6.pdf
Managing electrical risks in the workplace (ĠĢyerindeki elektrik risklerinin
Yönetilmesi) https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectricalRis
ksWorkplace.pdf
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9. Elektrikli aletlerde iĢ güvenliği

Genel BakıĢ
Bu bölüm elektrikle çalıĢan aletlerle çalıĢırken söz konusu olan
güvenlik üzerine odaklanmıĢtır. Tipik yaralanmalar açıklanacaktır. Temel
güvenlik yöntemleri, genel kurallar ve denetim ve onarım konusunda
açıklamalarda bulunulacaktır.

Amaçlar
Bu bölümde, aĢağıdaki hususları öğrenmiĢ olacaksınız:


Elektrikli aletlerin ne tür tehlikeler yarattıkları;



Takip edilecek temel güvenlik kuralları;



Elektrikli ekipmanlarla çalıĢırken güvenlikle ilgili genel kurallar;



Bu aletlerin denetimi ve onarımının önemi.

ĠnĢaatta kullanılan elektrikle çalıĢan aletler, hızlarından dolayı,
çoğunlukla el aletlerinden daha büyük benzer tehlikeler çıkarmaktadırlar.
Tipik yaralanmalar kesilmeler, yanmalar, gerilmeler ve burkulmalar
Ģeklinde görülür. Bunlar, ani travmaların yarattığı tamamen akut
yaralanmalardır ve hemen olay anında saptanırlar. Kronik yaralanmalara
karĢı da korunulmalıdır, örneğin, sinir baĢı sendromu ya da Raynaud
sendromu – beyaz parmak hastalığı gibi kas-iskelet rahatsızlıkları. Bu
durumlar daha sinsice geliĢebilir ve önlenmesi, alet seçimi, iĢ programları
ve iĢ uygulamalarını kapsayan bir dizi önlemin bilincinde olunmasını
gerektirebilmektedir. Özellikle, elektrikle çalıĢan aletlerden kaynaklı
yaralanma türleri aĢağıdaki durumları kapsayabilir:
• Ölümcül bir duruma neden olabilecek büyük Ģoklar;
• Elektrik yanıkları;
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• Aletin kendinden ya da merdivenlerden veya platformlardan
düĢmeden kaynaklanan yaralanmalara yol açabilecek küçük Ģoklar;
• Uçan mıcırlar ve kesilmelerden kaynaklı göz yaralanmaları;
• Yarılmalar, kesilmeler ve delinme yaraları.
A. Temel güvenlik:
• Daima göz koruyucu gözlük takınız - uçan partiküller ve toz her
zaman elektrikle çalıĢan aletlerde sorun olmaktadır.
• AĢırı gürültüye maruz kalma durumunda kulak tıkacı takınız – aĢırı
gürültüye maruz kalma duyu organını harap edebilir ve uzun süre buna
maruz kalma iĢitme organına kalıcı hasar verebilir ve sonucunda da sağırlığa
neden olabilir.
• Matkap uçları ve testere ağızları gibi donatıları değiĢtirmeden ve
ayarlamadan önce daima cereyanı seyyar bir anahtardan kapatın.
• Elektrikli aleti asla koruyucusu sökülmüĢken ya da doğru olarak
takılmadan çalıĢtırmayınız.
• Elektrikli aletler, aletin düĢmesine neden olabilecek biçimde
kordonun veya hortumun çekilebileceği yere bırakılmamalıdır.
• Trafiğin yoğun olduğu alanlarda, yere bırakılan kordonlar ve
hortumlar da takılarak kayıp düĢme tehlikesi yaratabilirler – ulaĢım yolları
veya platformundan geçmesi gereken kordonlar ve hortumlar yerden
yukarıya asılmalı ya da tahta plakalarla korunmalıdır.
B. Genel kurallar:
• Mümkün oldukça, titreĢimi azaltmak için, aletin gövdesine göre geniĢ
kulplu olanlarını seçiniz.
• TitreĢimi azaltmak için, çeliğin üzeri mantar, lastik ya da plastik kaplı
kulpu olanı seçiniz.
• Tutma ve çalıĢtırmayı daha kolay yapabilmek için iki kulplu aletler
kullanınız.
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• Bir aleti ilk defa kullanmadan önce daima çalıĢtırma el kitabına göz
atınız.
• Tetik Ģeridi olan aletleri tetik butonu olanlara terrcih ediniz – bu, kas
yorgunluğunu azaltarak gücü daha büyük bir alana yayar.
• Aletin güvenli kullanılması açısından yeterli aydınlatma olduğundan
emin olunuz.
C. Denetim ve onarım:
• Elektrikli el aletlerinin sık sık denetlenmesi tehlikelerin geliĢmesini
engellemek için çok önemlidir. Denetim ayrıca iĢletme hatalarını
tanımlamaya ve masraflı arızalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
• Düzenli bir denetim programı – koĢullara bağlı olarak günlük,
haftalık ya da aylık olarak – bütün elektrikli aletlerin güvenlik içinde
çalıĢtıklarından emin olunmasına yardımcı olacaktır; arızalı aletler
kullanılmamalı, etiketlenip ya onarılmalı ya da değiĢtirilmelidir.
• ÇalıĢanlar, kullandıkları aletleri kontrol etmek ve arızaları
denetmenlerine rapor etmek amacı ile eğitilmelidirler – denetimin boyutu ve
bakım ya da onarımların sorumluluğu net olarak iletilmelidir ki, hiçbir
yanlıĢ anlaĢılma olmasın.

Sayfa | 58

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

Oto-kontrol soruları
1. Elektrikli aletlerle çalıĢma planı yaparken, neden çok dikkatli
olmalısınız?
2. Bunlarla çalıĢmak için temel güvenlik kuralları nelerdir?
3. Elektrikli ekipmanla çalıĢma öncesinde, neyi okumanız gerekmektedir?
4. Elektrikli ekipmanın denetimini hangi sıklıkla yepmanız gerekmektedir?

AlıĢtırma
Elektrikli aletlerle çalıĢmayla ilgili temel güvenlik kuralları aĢağıdaki
konuları kapsamaktadır (uygun olanları iĢaretleyiniz):
a) Donatılarını değiĢtirmeden önce daima cereyanı kapatın
b) Kesinlikle gerekli olduğunda koruyucu gözlük takınız
c) Elektrikli aleti koruma tertibatı sökülü iken asla çalıĢtırmayın
d) Az miktarda gürültüye maruz kalma durumunda bile kulak tıkacı
takınız
e) Elektrikli aletler, kısa süreliğine, aletin düĢmesine yol açan, kordon
ya da hortumun çekilebileceği yerlerde bırakılabilir.

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.
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Sonuç
Bu bölümde, elektrikli ekipmanlarla çalıĢma ve alınması gereken
güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olmuĢ olacaksınız. Elektrikle
çalıĢmanın neden o kadar ciddi bir iĢ olduğunu ve yaralanmaların önüne
geçmek üzere neler yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için
Construction Safety: Working With Hand & Power Tools (ĠnĢat Güvenliği:
El Aletleri ve Elektrikli Aletlerle ÇalıĢma) https://www.constructconnect.com/blog/construction-safety/constructionsafety-working-hand-power-tools/
Safe maintenance of portable tools In construction (ĠnĢaattaki seyyar
aletlerin Güvenli Bakımı)
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/efacts/efact54
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10. ĠnĢaatta fiziki risk faktörleri

Genel BakıĢ
Bu bölüm çeĢitli fiziksel sağlık riskleri üzerine odaklanmıĢtır. En
önemli beĢ risk açıklanmakta ve en sık görülen sağlık belirtileri
açıklanmaktadır.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki konuları öğreneceksiniz:


ÇalıĢanların ne tür bedensel hastalık risklerine maruz kalabilecekleri;

 Gürültü ve titreĢimin neden olduğu zararı azaltma önlemleri
açıklanmaktadır;
 Elle yapılan ve tekrarlı iĢlerin çalıĢanların sağlığına nasıl etki
edeceği;
 Açık hava Ģantiyelerinde çalıĢırken neden dikkatli olunması
gerektiği.
ĠnĢat çalıĢanları, gürültü, titreĢim, manuel çalıĢma, tekrarlı görevler ve
açık hava görevlerinden kaynaklanan fiziksel sağlık risklerine maruz
kalırlar. KiĢinin ana risk faktörlerinin arkasında yatan öneminin bilincinde
olması gerekir. AĢağıda, bazı yaygın etkenlerle birlikte bazı önemli noktalar
verilmektedir:
• Kim – riskte olan kimdir? Gürültülü ve titreĢimli ekipmanı kim
kullanıyor? Birisi ağır yükleri kaldırıyor veya tekrarlı görevleri yapıyor mu?
Sağlık gözetimi var olan sorunları olan herkesi daha da kötüleĢtirebilir mi?
Yapılan gürültü / titreĢimden etkilenen baĢka biri var mı?
• Ne – inĢaat çalıĢanları hangi görevleri yerine getiriyorlar? Bazı
görevler, örneğin blokları ya da bordürleri kaldırma iĢi belirli tehlikeler
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ortaya çıkarabilir. Riskin seviyesi de, kiĢinin hangi sıklıkta maruz kalma ile
etkileneceğine bağlıdır ve günde / farklı günlerde herhangi bir titreĢim olup
olmadığı ile ilgilidir.
• Nerede – iĢin nerede yer aldığının da bir etkisi vardır. Küçük ve
kapalı yerler gürültü seviyesini arttırmaktadır. Zor durumlara uyum
sağlama zorunluluğu, aletleri uygulamak ve kontrol etmek için gereken gücü
arttırabilir. Bu durum, kullanıcının el ve koluna geçen titreĢim seviyelerini
arttırabilmektedir. Benzer Ģekilde, kaldırırken veya taĢırken, zor koĢullar
vücuda ek yük getirir.
A. Gürültü
Birçok inĢaat görevi, aletleri ve ekipmanı yüksek seviyede gürültü
meydana getirebilir. Sık sık bu seviyelere maruz kalınması iĢitme
problemlerine neden olabilir. Eğer bunlar düzenli olarak kullanılır ya da
çalıĢanları beton kırıcılar, maĢalar ve kompaktörler, zımpara makinaları,
taĢlamacılar, disk kesiciler, çekiç matkapları, yontma çekiçleri, kovaniĢleme aletleri, yontucular ve iğne silahları gibi elektrikli aletlerin yanında
çalıĢırlarsa, yüksek risk altında olurlar. Ağır donatım / makinalar yakınında
iĢlem gören ya da çalıĢan bir kimse de risk altındadır. ĠĢitme problemi
(örneğin, sağlık kontrolü) olduğu bilinen birine özel ilgi gösterilmesi
gerekir.
Eğer çalıĢanlar, günlük yarım saatten fazla gürültü veren elektrikli
aletleri ya da makinaları kullanıyorlarsa ve / veya pnömatik matkaplar veya
kovan iĢleme aletleri gibi patlayıcı kaynaklardan gelen gürültüye maruz
kalıyorlarsa, Ģantiyedeki gürültü seviyelerini azaltma önlemleri alınmalıdır.
Bu gürültüler, özellikle sabit geri plan gürültü seviyeleri üstünde
olduklarında, özellikle zararlı olabilirler.
B. TitreĢim
Elle çalıĢan aletler ve makinalar kullanıldığında titreĢime maruz
kalma, el ve kollarda kalıcı yaralanmalara yol açabilmektedir. TitreĢim
riskleri, elde tutulan elektrikli aletler (örneğin, taĢlayıcılar veya yol kırıcılar)
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ve el kılavuzlu ekipman (yaya kontrollü yer testereleri gibi) kapsamındaki
birçok kaynaktan gelmektedir. TitreĢim ya da önceden var olan eller ve
sirkülasyonun tıbbi koĢullarının neden olduğu sorunu olan bir çalıĢana özel
ilgi gösterilmelidir.
Elle çalıĢtırılan aletler ve makinalar kullanıldığında, titreĢim ellere ve
kollara iletilir. AĢırı maruziyet sinirleri, kan damarlarını, kasları ve el
eklemlerini, El-Kol TitreĢim Sendromuna (EKTS) neden olarak, bilek ve
kolu etkileyebilir. ĠnĢaat çalıĢanları, yaptıkları iĢ ve kullandıkları ekipman
nedeniyle özellikle risk altındadırlar. EKTS mağdurları, iĢlerini ve sosyal
ve aile yaĢamlarını devam ettirmeleri konusunda bunun kendilerine bir
etkisinin olabileceğini düĢünmektedirler. Bundan etkilenenler, iyi veya
manipülatif olan görevlerini yerine getirmede güçlük çekme deneyimine
sahip olabilirler, bunun yanında elbise üzerindeki küçük düğmeleri ilikleme
de günlük iĢlerinde sorun olmaktadır. ĠnĢaat iĢlerinde yaygın olan soğuk
ortamda dıĢarıda çalıĢmak sıkıntıları arttırmaktadır. EKTS‟ den dertliyken
otomobil yıkamak ya da hatta dıĢarıdaki spor müsabakalarını seyretmek çok
sancılı ataklar söz konusu olabilmektedir. Ellere verilen bu zarar büyük
oranda geri dönüĢümsüzdür.
C. Elle yapılan taĢıma
Düzenli olarak malzemelerin ve gereçlerin kaldırılması, taĢınması ya
da elle tutulması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bunlar inĢaat iĢlerinin
kaçınılmaz bir parçası olarak kabul edilmemelidir. Ġkincisi, doğası gereği,
çoğu kaldırma, taĢıma ve elle taĢıma faaliyetlerini gerektirmektedir. ĠnĢaat
çalıĢanları, görevlerinin çoğunun aĢağıdaki iĢleri yapmak olduğu için, risk
altında bulunmaktadırlar:
• çoğunlukla zor durumda yüklere destek çıkmak;
• ağır malzemeleri taĢımak;
• pürüzlü ve bozuk zeminlerde ya da yapılar içerisinde yükleri
taĢımak.
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Bu etkenler vücut üzerinde aĢırı stres ve gerilim yaratabilir. Bu durum
da burkulma ve zorlanmalar biçiminde kaslar ve tendonlara ani zararlar
verebilir, ancak aynı zamanda daha uzun dönemli ya da yinelenen
problemlere de yol açabilmektedir. Bunlar, yaygın biçimde kas-iskelet
sistemi hastalıkları olarak adlandırılmaktadır (MSDs). MSD terimi, kol ve
bacakların üst ve alt kısımları ya da sırttaki eklem veya diğer dokuların
herhangi bir yaralanmasını, hasarı ya da bozulmasını kapsamaktadır. Ustalık
gerektiren inĢaat ve bina ticareti, sırt yaralanmaları ve kol ve bacakların üst
kısmındaki rahatsızlıkların üst düzeyde tahmin edildiği prevalanslı
mesleklerinden biridir. Elle taĢıma da endüstrideki yedi gün üzeri
yaralanmaların en yaygın rapor edildiği sebeptir. Semptomlar, ağrı, sancı,
rahatsızlık, uyuĢukluk, karıncalanma ve ĢiĢkinlik içerebilir. MSD‟ lerden
yakınan çalıĢanlar, yinelenen ya da uzun dönem ağrı veya rahatsızlık
yakınmasının yanı sıra görev yapma kapasitelerinde azalmaya da sahip
olabilirler.
D. Tekrarlanan iĢler
Sıklıkla tekrarlanan görevler (örneğin,

sıva ya da beton demiri

bağlama), vücudun üst kısım alanlarını incitebilir. Bu görevlerde yeni olan
çalıĢanlar, yeterli beceri kazanmak / iĢ ritmine uyum sağlamak üzere daha
fazla zamana gereksinim duyarlar. Nitelikli inĢaat ve inĢaat esnafı, kol ve
bacakların üst kısmındaki rahatsızlıkların üst düzeyde tahmin edildiği
prevalanslı mesleklerinden biridir. Bunun nedeni, bazı çalıĢanların, sık
yinelenen görevleri çoğunlukla beceriksiz biçimde yapmalarıdır. Üst kısım
rahatsızlıkları (ULDs) parmaklardan omuza kadar kolları ve sırtı
etkilemektedir. Bunlar çoğunlukla yinelenen kasılma yaralanmaları ya da
'RSI' olarak adlandırılmaktadır. Belirtileri aĢağıdaki gibidir:
• Ağri;
• Sanci;
• Karincalanma;
• UyuĢma;
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• ġiĢme.
Bu belirtilerin mümkün olan en kısa zamanda rapor edilmesi
önemlidir, böylece uygun biçimde tedavi edilebilirler / gözetim altında
tutulabilirler. Kontroller aynı zamanda, çalıĢanlar iyileĢtiğinde
tekrarlamaması açısından da gereklidir.
E. Açık hava iĢleri
Açık hava iĢleri , özellikle sıcak mevsimlerde, vücudun terleme ve
kalp atıĢlarının artması ile bertaraf etmeye çalıĢtığı bir sıcaklık yükü
gösterebilmektedir. Sıcaklık yükü ne kadar fazla olursa, olaylar da o kadar
sık meydana gelir. Gerçek hastalıklara yol açması, güneĢ çarpması ve
sıcaktan bayılma olabileceğinden, olasıdır.
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Oto-kontrol soruları
1. Bazı ortak fiziksel faktörlerle iliĢkili, bazı temel noktalar nelerdir?
2. Gürültü seviyelerini düĢürmek üzere, ne zaman önlem almanız
gerekmektedir?
3. Tekrarlanan gerilim yaralanmaları hangileridir?
4. Açık havada çalıĢıyorsanız, neresi daha sıcaktır / yüksek yerler mi yoksa
alçak yerler mi?

AlıĢtırma
Lütfen, aĢağıdaki cümlelerde ilgili doğru risk faktörünü gösteriniz:
a) Belli görevlerde yeni olan çalıĢanlar, yeterli becerileri edinmek / iĢ
ritmine uyum sağlamak için daha fazla zamana gerek duyabilirler, zira
…………………… vücudun üst kısmında incinmelere neden
olabilmektedir.
b) …………………. „ e aĢırı maruz kalma, sinirleri, kan damarları ile el,
bilek, kol kas ve eklemlerini etkileyebilir.
c) ……………………, özellikle sıcak mevsimlerde, vücudun terleme ve
kalp atıĢlarının artması ile ortadan kaldırmaya çalıĢtığı bir sıcaklık yükü
gösterebilmektedir.
d) Ağır ekipman / makinalara yakın iĢlem yapan ya da çalıĢan bir kimse,
yüksek düzeyde …………………. dolayısı ile ciddi risk altındadır.
e) ……………………………
burkulma ve zorlanmalar biçiminde
kaslar ve tendonlara ani zararlar verebilir, ancak aynı zamanda daha uzun
dönemli ya da yinelenen problemlere de yol açabilmektedir.
Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.
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Sonuç
Bu bölümde, Ģantiyede çalıĢırken göz önünde bulundurulması gereken
fiziksel faktörler ve alınacak güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi
olmuĢ olacaksınız. En önemlilerinin listesini çıkarabilir ve fiziksel zararların
bazı belirtilerini açıklayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için
A Literature Review of Ergonomics Risk Factors in Construction Industry
(ĠnĢaat Endüstrisindeki Ergonomik Risk Faktörlerinin Edebi Bir
Ġncelenmesi)-https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a3795e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c5
3
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11.Yapı iĢlerinde acil durumlar

Genel BakıĢ
Bu bölüm Ģantiyedeki çalıĢmalar için acil durum hazırlığı üzerine
odaklanmıĢtır. Planlama süreci açıklanmaktadır. En önemli konular, acil
durum ele alma ile bağlantılı olarak açıklanmaktadır.

Amaçlar
Bu bölümde Ģunları öğreneceksiniz:


Ġyi bir acil durum planının nasıl hazırlanacağı;



ĠĢverenlerin sorumluluklarının neler olduğu;



Ġlk yardım malzemelerinin nasıl ve nereden bulunacağı;



Ġlk yardım malzemelerinin neleri içerdiği.

ĠSG mevzuatı, genellikle müteahitin her Ģantiyede Acil Durum Eylem
Planı oluĢturmasını gerektirmektedir. Acil durum hazırlığı, insanların acı
çekmesini ve acil durumların neden olduğu ekonomik kayıpları en az
düzeye indirmeye yardımcı olmaktadır. AnlaĢılması gerekir ki, yapı iĢlerinin
karmaĢıklığı ve boyutu, eriĢimi ve konumu olduğu gibi, acil durumların
planlama gerekliliğinin derecesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu sebeple,
Ģantiyedeki personelden bir kiĢinin acil eylem planını geliĢtirmeye yardımcı
olması Ģiddetle önerilmektedir.
Planlama, Ģantiyede iĢ baĢlamadan önce yapılmaya baĢlanacaktır. Ġyi
bir acil eylem planı kapsamlı olabilir ve bazı küçük değiĢikliklerle özel
Ģantiyelere uyarlanabilir ve uygulamaya hazır olur. GeliĢim aĢağıdaki
faktörleri kapsamalıdır:
A) Tehlike tanımlaması / değerlendirmesi;
B) Acil durum kaynakları;
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C) HaberleĢme sistemleri;
D) Planın yönetimi;
E) Acil durum müdahale iĢlemleri;
F) Prosedürün iletilmesi;
G) Sorgulama ve travma sonrası stres prosedürü.
112 telefonu ile sağlık görevlilerinin ve ambulansın gelmesi arasında,
Ģantiyede kazanın kurbanın iyileĢmesine çok önemli bir fark, eğitimli
çalıĢanların müdahalesinin doğru ilk yardım ekipmanı ve gereçleri ile o
andaki varlığı ile yapılabilir.
Herhangi bir Acil Durum Eylem
Prosedüründe,
aĢağıdaki adımlar peĢ peĢe temel ve gereklilik
göstermektedir:
• Sakin kalın ve durumu değerlendirin;
• Komut alın ve koruma sağlayın;
• Yardım edin ve yönetin;
• ĠletiĢimi sürdürün ve acil servisleri yönlendirin.
A. ĠĢveren sorumlulukları
Ġlk yardım eğitim belgesi olan bir kiĢi, çalıĢma alanına yakın doktor,
klinik ya da hastane olmadığında yaralı çalıĢanlara yardım etmelidir. Ciddi
yaralanmalar meydana geldiğinde, “çok yakınlık” genellikle Ģantiyeye üç
veya dört dakika biçiminde yorumlanmaktadır. Yardım birkaç dakika içinde
mümkün değilse, “Ciddi yaralanmalar” kalıcı yararlanmalar veya ölümle
sonuçlananlar gibi yorumlanırlar. Yakındaki olağanüstü kolaylıklar ve /
veya yerel kurtarma hizmetlerinden eğitimli müdahale ekipleri o anda
uygun olmaz ise, iĢveren, bütün mesai saatlerinde her iĢi kapsayacak
Ģekilde daima yeterince eğitimli müdahale ekibine sahip olmalıdır.
ĠĢveren, uygun nakliye ekipmanı olan acil durum ekipleri için bir
iletiĢim sistemi sağlamalı ve iĢ alanı 112 hizmetinin olmadığı yerlerde
yüksek görünürlükteki telefon numaralarını afiĢlere asmalıdır.
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B. Ġlk yardım gereçleri
Ġlk yardım malzemeleri kolay eriĢilebilir bir yerde ve su geçirmez aynı
zamanda hava koĢullarına dayanıklı bir kapta, her bir öge için ayrı ayrı
mühürlü paketlerde stoklanmıĢ olmalıdır. ĠĢ yerlerine gönderilen ilk yardım
kitleri, her kalemin kullanılıp kullanılmadığı, kullanılanın değiĢtirildiği ve
son kullanma tarihlerinden emin olmak üzere haftalık kontrol edilmelidir.
Kendi taĢınabilir ilk yardım kitlerini yeniden sınıflandırmak üzere, bunları
eğitimli müdahale ekiplerinin taĢıması ve sorumluluğu almaları çoğunlukla
en iyisidir. Kite büyük çapta potansiyel zarar söz konusu olduğunda metal
kitler önerilmektedir.
C. Asgarinin dıĢında
ĠnĢaat Ģantiyeleri için ilk yardım programları ve kitlerinin minimal
gereklilikler dıĢına çıkması, özellikle bir lokasyonda çoklu iĢlemler, geniĢ
Ģantiyeler veya değiĢen koĢullar olduğu zaman, Ģiddetle tavsiye
edilmektedir. Ayrıca, geniĢ Ģantiyeler için, ilk yardım malzemeleri
gereçlerinin, Ģantiyedeki bir inĢaat treyleri gibi merkezi bir konumda bir
dolap içinde bir yığında “stoklama” Ģeklinde muhafaza edilmesi tavsiye
edilebilir.
Ġlk yardım eğitiminin, malzemelerin ve ekipmanın doğru karıĢımını
sağlamaya yardımcı olmak için, iĢverenler Ģunları yapmalıdır:
• Ġlgili yönetmelikle belirtilen uygulanabilir ĠSG standartları ve
reçetelerini kullanmalı;
• Yerel yangın / kurtarma dairesi profesyonellerine danıĢmalı; ve
• Yerel acil servislerde ve kliniklerde medikal profesyonellerine
danıĢmalıdırlar.
Düzenli aralıklarda yapılan bir tehlike ve risk değerlendirmesi, her bir
iĢ yerinin özel ihtiyaçlarını belirleyip güncellemeye yardımcı olacak ve
iĢverenlerin de,proje ve çevre koĢulları değiĢtikçe, hangi “makul öngörülen”
kaynakların mevcut olduğuna karar vermelerine katkıda bulunacaktır. Temel
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inĢaat ilk yardım setinin ötesinde, ilk yardım ekipmanlarının ve Ģantiyelerin
sarf malzemelerinin yaygın örnekleri Ģunlardır:
Kanla bulaĢan patojen kitler:
Kanla bulaĢan patojen kitler, müdahale ekibi için, birçok kaza türünde
ya da ilk yardım sağlarken diğer potansiyel bulaĢıcı malzemelere sebep olan
fazla kanamaya makul derecede beklendiği Ģekilde elveriĢli olmalıdır. Bu
kitler yürürlükteki kanla bulaĢan patojen düzenlemelere uymalı ve tedavi ve
temizlik sırasında kullanılabilen çöp tedariki yanı sıra, kiĢisel koruyucu
ekipman (eldiven, iĢ önlüğü, kaynakçı maskeleri, maskeler ve koruyucu
gözlükler) içermelidir.
Göz banyosu & duĢ istasyonları:
Bir çalıĢanın gözleri ya da vücudunun aĢındırıcı maddelere ya da
kimyasallara maruz kalabileceği durumlarda, iĢveren gözün ve vücudun
hızlı bir Ģekilde durulanması veya yıkanması için uygun imkanlar
sağlamalıdır. TaĢınabilir istasyonlar için, belli düzenlemeler akıĢ oranını
(örneğin, 0.4 gpm‟ da) ve akıĢın süresini de (örneğin 15 dakika) Ģeklinde
Ģart koĢabilir. TaĢınabilir göz banyosu ĢiĢeleri sadece daha az ciddi göz ve
cilt tahriĢlerinin hızlı tedavisinde kullanılabilir.
Kalp Masajı (CPR):
ġantiyeler için CPR eğitimi önerilmektedir. Mikro koruyucular/filtre
kotuyucular ve oksijenle birlikte otomatik harici defibrilatörlü CPR kiti de
hayat kurtarmakta çok önemli olabilmektedir.
Yanık kitleri:
Genel amaçlı uzmanlık kitleri için evrensel malzemeler, örneğin
kaynakçıların yanık kitleri, yanıktan sıcaklığı çıkarmaya yardımcı olmak
üzere, makas, medikal eldivenleri ve jele bulanmıĢ giysiler içerirler. Diğer
malzemeler, jele bulanmıĢ yüz maskelerini, kirliliklerden yanık cildi
korumak üzere kuru giysileri, alevleri ya da içten yanan malzemeleri
söndürmeye yardımcı olmak üzere yangın battaniyelerini, hafif yanıkların
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ağrısını giderici jeller ve spreyleri ve enfeksiyondan koruyucuları
kapsayabilmektedir.
Tedavi ediciler:
Hasta iĢçilere reçetesiz satılan ilaçların (OTC) tedarik edilmesi,
verimliliği arttırabilir ve devam ettirebilir, moralin ve performansın
yükselmesine yardımcı olur, kazaları ve iĢe devamsızlığı azaltır. ĠĢveren
OTC ilaçlarını birim-dozajda elveriĢli hale getirebilirken, ayrı ayrı
etiketleme Ģartlarına uyan emniyet belirteçli ambalaj sağlarken, çalıĢan
onlardan tüketimleri için toplam riski ve yükümlülüğü üstlenmelerini rica
etmektedir.
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Oto-kontrol soruları
1. Her Ģantiye için Acil Durum Eylem Planı gerekli midir?
2. Acil durum prosedürünü aynı zamanda çalıĢanlarla paylaĢmaya gerek
var mıdır?
3. Kalp masajı Ģantiyede zorunlu mudur?

AlıĢtırma
ġantiyede herhangi bir Acil Durum Eylem Planında adımları doğru
sırada düzenleyiniz
a) Yardım ve yönetme
b) Acil servislerle iletiĢimi sağlayın ve servisleri yönlendirin
c) Ġdareyi ele alın ve koruma sağlayın
d) Sakin kalıp, durumu değerlendirin

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, Ģantiyede meydana gelecek acil durum için nasıl hazırlık
yapılacağını öğrenmiĢ olacaksınız. En önemli acil durum aletlerini ve
ekipmanlarını liste halinde verebilirsiniz. Acil Durum Eylem Planını
anlamaktasınız.
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Daha fazla bilgi için
How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations (ĠĢyeri Acil
Durumları ve Tahliyeler Nasıl Planlanacağı) https://www.osha.gov/Publications/osha3088.pdf
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12. ĠĢ kazaları

Genel BakıĢ
Bu bölüm, Ģantiyede çalıĢırken meydana gelen iĢ kazaları üzerinde
odaklanmıĢtır. En sık meydana gelen kazalar açıklanmakta ve bunların
önlenmesi için temel kurallar açıklanmaktadır.

Amaçlar
Bu bölümde aĢağıdaki konuları öğreneceksiniz:


ġantiyede hangi iĢ kazalarının en yaygın olduğu;



Bunların oluĢumunun nasıl en aza indirileceği;

Avrupa‟da, inĢaat kaza riskinin en çok olduğu sektördür. Dünya
çapında, inĢaat çalıĢanları diğer mesleklerdeki çalıĢanlardan üç kat daha
ölümle burun buruna gelmekte ve iki kat da daha fazla yaralanmaya maruz
kalmaktadır. Bu kazaların maliyeti birey, iĢveren ve toplum için çok
büyüktür.
BaĢlıca kazalar, yüksekte çalıĢma, hafriyat iĢleri ve yük naklinde
meydana gelmektedir. Öncelik, kazaları kaynağında yok etme ya da azaltma
ve toplu koruma önlemlerine verilmelidir. KiĢisel koruyucu donanım
risklerin baĢka Ģekillerde önlenemediği durumlarda kullanılmalıdır. Genel
risk değerlendirmesine ek olarak, sürekli izleme ve düzenli denetimlere de
gereksinim vardır.
A. Yüksekte çalıĢma
ĠnĢaat endüstrisinde, yüksekten düĢme, ölüm ve yaralanmaların en
yaygın sebebidir. Sebepleri Ģunlardır: iskele ya da platform korkulukları
olmadan veya emniyet kemeri doğru takılı olmadan çalıĢma; kırılgan çatılar;
ve kötü Ģekilde konulan emniyetsiz merdivenler. Bütün inĢaat süreci düĢme
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risklerini minimize etmek üzere planlanmalıdır. DüĢmelere karĢı korunma,
proje tasarım aĢamasında planlanabilmektedir. Eğer hala risk devam
ediyorsa, emniyet kemerleri kullanılarak ek koruma korkulukları ile
azaltılabilir.
B. Kazı çukurlarında çalıĢma
Kazılara baĢlamadan önce, tüm olası tehlikeleri göz önünde
bulundurun-çukur çökmeleri, kazılara insanların ve araçların düĢmesi ve
yandaki yapıların zarar görmesi gibi.Daha sonra, uygun önlemleri yerinde
alınız. Tüm yer altı hizmetlerini konumlandırıp iĢaretleyiniz ve koruma
tedbirlerini alınız; uygun kazı destek malzemelerini temin ediniz; destek
malzemelerinin yerleĢtirilmesi ve sökülmesi konusunda güvenli bir yöntem
olduğundan emin olunuz. Hangi malzemelerin ve uygun ekipmanın
taĢınacağının gerekli olacağı konusunda kararınızı verin. Ekipmanın
zamanında teslim edilmesini ve Ģantiyenin de ona göre hazırlanmasını
sağlayınız.
Gerekli tedbirlerin devamlılığının sağlanması konusunda günlük
denetimler gerekmektedir: Kazı içine eriĢim ve kazı dıĢına çıkma konusunda
güvenlik mevcut mudur?; Ġnsanların kazı içine düĢmelerini önleyici
bariyerler var mı?; Malzemeler bozulmaksızın kazı kenarından güvenli
mesafede iyi depolanmıĢ mıdır?
C. Yüklerin taĢınması
Malzemelerin hareketini en aza indirme ve güvenli malzeme kullanımı
için plan yapınız. Ekipmanın eğitimli ve deneyimli çalıĢanlar tarafından
kurulup iĢletilmesini sağlayınız. Ekipmanın düzenli olarak denetimini, test
edilmesini ve yetkili kiĢi tarafından kontrol edilmesini sağlayınız. ġantiye
faaliyetlerini koordine ediniz – örneğin, asansörle çıkarma iĢi yapanların
diğer çalıĢanları tehlikeye atmasına ya da tersinin olmasına imkan
vermeyiniz. Elle taĢımanın zorunlu olduğu durumlarda, elle yapılan taĢıma
mesafesi ve miktarını sınırlandırıcı görevler düzenleyiniz. ÇalıĢanları
risklerden kaçınma ve tekniklerin kullanımı konusunda eğitiniz.
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Tüm mobil vinç asansörleri yetkili kiĢilerce planlanmalı ve
gerçekleĢtirilmelidir. Operatörün net bir görüĢü olması gerekir ve vinç düz
bir zeminde ve kazılardan ve enerji hatlarından güvenli uzaklıkta olmalıdır.
D. Genel “kurum idaresi” ve güvenli eriĢim
Genel Ģantiye organizasyonu ve düzenliliği önemlidir. Örneğin, tüm
çalıĢma alanlarına güvenli eriĢim (yollar, yürüyüĢ yolları, merdivenler,
iskeleler, vs.), engellerden arınmıĢ, malzemeler güvenli depolanmıĢ,
boĢlukların etrafı çitle kapalı ve net görülür iĢaretli, artık malzemelerin
toplanıp imha edilmesi için uygun düzenlemeler ve yeterli aydınlatma
olduğundan emin olunuz.
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Oto-kontrol soruları
1. Yüklerin taĢınması meslek risklerine mi bağlıdır?
2. Ayrıca geniĢ bir alana odaklanmanız mı gerekmektedir?

AlıĢtırmalar
ĠnĢaat sektöründeki yaralanma ve ölümlerin en yaygın sebebi nedir?
a) TitreĢimlere maruz kalınması
b) Yüksekten düĢmeler
c) Tekrarlamalı iĢler
d) Çukur çökmeleri
e) AĢırı yüklü vinçlerden düĢme

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir. .

Sonuç
Bu bölümde, Ģantiyelerdeki en yaygın kazalar hakkında bilgi sahibi
olacaksınız. En önemli olanların listesini çıkarabileceksiniz. Yaralanmaların
önlenmesinde genel “kurum idaresi” ve güvenli eriĢimin rolünü anlamıĢ
olacaksınız.
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Daha fazla bilgi için
What Is The Most Common Accident In Construction? (ĠnĢaatta en yaygın
kaza hangisidir?) - https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-themost-common-accident-in-construction/
Construction Site Injuries statistics (ġantiye yaralanmaları istatistikleri) https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-siteinjuries/florida-construction-site-injuries/
Occupational health risk management in construction (ĠnĢaatta iĢ sağlığı risk
yönetimi) -http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-ohguidance.pdf
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13.Yapı iĢlerinde meslek hastalıkları ve bunlardan
korunma yolları

Genel BakıĢ
Bu bölüm inĢaat sektöründeki meslek hastalıkları
odaklanmıĢtır. En sık görülen hastalıklar açıklanmaktadır.

üzerine

Amaçlar
Bu bölümde Ģunları öğreneceksiniz:


Meslek hastalıkları hangileridir;



ĠnĢaat çalıĢanları için en yaygın meslek hastalıkları hangileridir.

AĢağıda görüĢülen meslek hastalıkları, inĢaat endüstrisi için önde
gelen beĢ hastalık
kategorisi ile ilgilidir. Diğer sektörlerle
karĢılaĢtırıldığında, inĢaat sektörü nispeten, belirtilen streslerin en düĢük
seviyesine sahip olsa da, endüstri için hala endiĢe konusu olmaktadır.
A. EL-KOL TĠTREġĠMĠ SENDROMU
El Kol TitreĢimi (EKT), iĢ süreçlerinden çalıĢanların el ve kollarına
aktarılan titreĢimdir. Elle tutulan (beton kırıcılar gibi), elle yönlendirilen
ekipman (kompaktörler gibi) ya da makinalarla iĢlenen malzemeleri tutarak
(ayaklı taĢlayıcılar gibi) güç aletlerinin çalıĢtırılması ile oluĢabilmektedir.
EKT‟ ne düzenli ve sık olarak maruz kalma, nörolojik, vasküler ve
kas-iskelet belirtilerine (birlikte el kol titreme sendromu {EKTS]) yol
açabilmektedir. Bu daha çok titreĢim aletine dokunulduğu zaman, ya da iĢ
süreci çalıĢanın iĢinin düzenli bir bölümü olduğunda oluĢur. Mesleki
etkilenme, hastalığa neden olmada olasılık dıĢıdır. ĠĢaretlerini ve belirtilerini
erken belirleme, ciddi uzun dönemli sağlık etkilerini önlemede çok
önemlidir.
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Etkili

bakım

titreĢim

seviyelerinde

büyük

farklılıklar

oluĢturabilmektedir. Aletlerin ve tesisin aĢınmıĢ parçaları ya da gevĢekliği
ekstra bir titreme yaratır. Körelen, hasar görmüĢ ya da randımansız aletler
titreĢimi arttırmakta ve aynı zamanda maruziyet seviyesi de artarak ortalama
görevler daha çok zaman alabilmektedir. Diğer koruma yolları aĢağıdaki
konuları kapsamaktadır:
• Maruziyet takibi – TitreĢime maruz kalmayı sürekli olarak izlemek
ve kaydetmek için yasal zorunluluk yoktur. Ġzleme süreci, çalıĢanların belirli
aletleri ne zaman ve ne kadar süre kullanacaklarını anlamalarına ve risk
değerlendirmesine yardımcı olabilmektedir.
• Sağlık denetimi – eğer çalıĢanlar Maruziyet Etkin Değerinin
üzerinde maruziyet görürlerse ya da baĢka bir nedenle risk altında olurlarsa,
uygun sağlık denetimi gerekmektedir. Eğer bu bir sorun olur ise, mevcut
titreĢim kontrollerinin etkililiğinin gözden geçirilmesi, uygun durumlarda
bunları geliĢtirmek ve ilgili kiĢiye baĢka zararların verilmesini önlemek
üzere harekete geçilmesi gerekmektedir.
B. GÜRÜLTÜYE BAĞLI ĠġĠTME KAYBI
Gürültü sadece can sıkıcı bir Ģey değildir; ciddi olarak inĢaat
çalıĢanlarının iĢitmelerine zarar verebilir. Bazı insanlar aynı zamanda
kulaklarında sürekli hale gelebilecek bir çınlamadan (tinnitus) da Ģikayet
edebilmektedirler. ĠĢitme duyusu kaybolduğunda, geri gelmeyecektir.
Çaresi de bulunmaz. Bu doğal iĢitme kaybı için, iĢitme yardımları bunu
tamamen telafi edilemezler. Duyma kaybının, insanın yaĢam kalitesine
derin bir etkisi olabilmektedir. ĠletiĢim yeteneğine, özellikle geri plan
gürültüsü olduğu durumlarda etki etmektedir. Bu tür geri plan gürültüsü bir
çok iĢte ve sosyal durumlarda yaygındır. Sonuçlar, bir tecrit duygusuna yol
açabilmektedir. Aynı zamanda
kaza yapabilme ihtimalini de
arttırabilmektedir, çünkü yakın çevrede neler olduğunu duyma kabiliyetini
etkilemektedir.

Sayfa | 81

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

ĠĢitme duyusunda istenmeyen etkileri önlemek amacıyla, olası
durumlarda, Ģantiyede gürültü miktarını yok ederek ya da azaltarak
aĢağıdaki durumları dikkate almalıdır:
• Tasarım
kaldırılması;

aĢamasında

gereksiz

gürültülü

görevlerin

ortadan

• Çok gürültü yaratmayan alternatif bir iĢlem kullanılması (örneğin,
keski testereleri yerine blok ayırıcıların kullanılması);
• Basınçlı havalı sondaj yerine kırıcı ya da ezici;
• Kazık çakma yerine sondaj;
• ġantiyede araçların geri viteste gitmelerinin sınırlandırılması (geri
vites alarmları sahadaki toplam gürültüye eklenmektedir);
• Araçların kabin kapıları ve pencerelerini kapalı tutarak ya da uzaktan
kontrollü ekipmanın kullanılmasıyla, çalıĢanların gürültülü iĢlerden izole
edilmesi;
• Araçlar gibi ekipmanın kullanılmadığı durumlarda kapatılması.
C. CĠLT HASTALIKLARI
Mesleki cilt hastalığı, iĢyerinin fiziksel, kimyasal ya da biyolojik
madde ya da mekanik güce maruz kalınmasıyla ve hastalığın geliĢmesinde
önemli rol oynaması ile meydana çıkan bir hastalık olarak tanımlanabilir.
ĠĢten kaynaklanan deri yangısı (bazen egzama adı verilir) mesleki cilt
hastalıklarının % 80‟ ini oluĢturmaktadır ve birisi tehlikeli madde ile temas
ettiğinde ortaya çıkar.
TahriĢ edici dermatite neden olan, eğer yeterli sürede ve
konsantrasyonda cilde uygulanırsa, fiziksel veya kimyasal, hücreye zarar
veren enfektif olmayan bir maddedir. Çimentonun ince tanecik parçaları,
harç ya da beton elde etmek üzere çoğunlukla kum ve çakılla karıĢık
vaziyette, cildi aĢındırabilir ve dermatitle sonuçlanan tahriĢe neden olurlar.
Tedavi ile, iritant dermatit genellikle düzelir. Ancak, maruziyet uzun süre
devam ettiğinde, durum daha kötü olur ve birey daha sonra alerjik
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dermatitlere daha duyarlı hale gelir. Allerjik dermatite (duyarlı bireylerde)
neden olan, duyarlılaĢmaya yol açan immünolojik olaylar zincirine neden
olan cilt hassaslaĢtırıcı (epoksi reçinesi ve sertleĢtirici maddeler, akrilik
reçineler, formaldehit ve sert ağaçlar gibi) ile olan ilk temastır. Bu özel
duyarlaĢtırıcı ile baĢka cilt teması daha sonra alerjik temas dermatite neden
olabilir.
Cilde zarar verdiği bilinen bir maddeye maruz kalabilecek olan
çalıĢanlar için, mesleki cilt bozukluklarını belirleyen düzenlemeler olması
gerekmektedir. ĠSG yönetmeliğine göre, iĢverenlerin çalıĢanlara, tipik
iĢaretler ve mesleki cilt bozuklukları belirtilerini kapsayan
hakkında bilgi vermelerini gerekli kılmaktadır.

önlemler

D. SOLUNUMLA ĠLGĠLĠ HASTALIKLAR
ĠnĢaat çalıĢanlarının solunum hastalıkları, silis (silikoz) ya da amyant
maruziyeti, astım ve diğer alerjik reaksiyonlardan (mesela, izosiyanat boya
ya da reçineye maruz kalma) doğan toz hastalığını içerebilir. Sigara içmek
solunumun bozulmasına ve bu hastalıklar riskine katkıda bulunabilir.
Mesleki Astım (MA)
MA, hem cihazın yanında çalıĢanlar hem de iĢverenler için ciddi
sonuçları olan önemli bir mesleki sağlık problemidir. Cihaz yanında çalıĢan
birey için, ettirgen maddeye maruziyetin devam etmesi genellikle bozucu
astım ve ciddi riske (ya da nadiren ölümcül) astım ataklarına yol açar. Hatta
maruziyet sona erse de, cihazdan daha ciddi Ģekilde etkilenen bireyler hala
kalıcı astım ve kronik iĢlev bozukluğu ile baĢ baĢa kalabilirler.
Solunabilir kristalin silise maruz kalma (Respirable
crystalline silica) (SKS)
ĠnĢaat iĢinde SKS‟ ye mesleki olarak maruz kalma beton sökmede,
yıkım iĢinde, tünel inĢaatında, beton veya granit kesmede, matkapla delme
iĢinde, zımparalama ve taĢlamada meydana gelmektedir. Bu tür iĢlerin
olduğu alandaki diğer kiĢiler de bunlara mazur kalabilirler.
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Amyant
ÇalıĢanların, uygulanabilir ĠSG yönetmeliğinde belirtilen eylem
düzeyleri üzerinde havada uçuĢan asbeste maruz kalması durumunda, daha
sonra belirlenen hükümler uygulanır ve sağlık denetimi amaçları konusunda
bir doktor ataması yapılmalıdır.
E. KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ HASTALIKLARI
Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (MSD), kasları, tendonları, bağları,
sinirleri ya da diğer yumuĢak dokuları ve eklemleri etkileyen problemlerdir
ve alt sırt ağrısı, bilek yaralanmaları ve değiĢik türden aĢırı kullanma
sonucu kas ya da bir organda meydana gelen rahatsızlık durumlarına neden
olabilir. Ġncinme, ağır kaldırma gibi vücudun bazı hareketlerini kapsayan
faaliyetlerde bulunurken oluĢabilir.
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Oto-kontrol soruları
1. Neden asbest inĢaat çalıĢanları için çok tehlikelidir?
2. ĠĢitme konusunda gürültünün istenmeyen etkileri nasıl önlenir?
3. Ağır kaldırma çalıĢanların sağlığını ne Ģekilde etkileyebilir?

AlĢtırma
AĢağıdakilerden hangisi solunum hastalığı ile bağlantılı değildir?
a) Mesleki astım
b) Solunabilir kristalin silise maruz kalma
c) Alerjik temas dermatitisi
d) Asbest

Doğru cevap sayfa 88’ da görülebilir.

Sonuç
Bu bölümde, inĢaat çalıĢanlarının en yaygın meslek hastalıkları
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bunların en önemlilerinin listesini
çıkarabilirsiniz. ġantiyede yaralanmaları önlemede, özfarkındalığın önemini
anlarsınız.
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Daha fazla bilgi için
Respiratory Diseases in the Construction Industry (ĠnĢaat Endüstrisinde
Solunum Yolu Hastalıkları)
https://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CB%20page%2050.p
df
Linking Diseases and Job Tasks (Bağlayıcı Hastalıklar ve ĠĢ Hastalıkları) http://www.haz-map.com/jobtasks.htm
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16.ĠnĢaat Sektörü Haber AkıĢı Modülü
Sevgili sektör çalıĢanı; ĠnĢaat sektöründe kullanılan araç, gereç, yöntem
ve teknolojiler hızla değiĢim göstermektedir. AĢağıdaki linklerde Avrupa‟da
inĢaat sektörü ile ilgili geliĢmeleri takip edebileceğiniz sitelerin adresleri
verilmiĢtir. Bu linkleri tıklayarak inĢaat sektörü ile ilgili geliĢmeleri, yaĢanan
iĢ kazalarını, alınan tedbirleri güncel olarak takip edebilir, bilgilerinizi
güncelleyebilirsiniz.
Uluslararası ĠĢ Sağlığı Komisyonu
http://www.icohweb.org/site/news.asp
ĠSG Çevrimiçi
www.ohsonline.com
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092
&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles
Sağlıklı ĠĢyeri- Avrupa ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
https://healthy-workplaces.eu/en/news
ĠĢ Güvenliği ve Sağlığında Avrupa Eğitim ve Öğretim Ağı
http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/_lkm-9/i.html
Avrupa ĠĢyeri Sağlık GeliĢim Ağı (ENWHP)
http://www.enwhp.org/news-events.html
Sağlık ve Güvenlik Kurumu – Ġrlanda
http://www.hsa.ie/eng/News_Events_Media/News/
: /thehsa
RSS: https://goo.gl/uzwHqy
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Sağlık ve Güvenlik Yönetimi – Ġngiltere
http://www.hse.gov.uk/news/index.htm
: /H_S_E
ILO ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ansiklopedisi
http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews
Uluslararası ÇalıĢma Örgütü
http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm
Avrupa ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Ajansı
Haberler:https://osha.europa.eu/en/oshnews
Olaylar:https://osha.europa.eu/en/oshevents
: /eu_osha
http://www.euro.who.int/en
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/occupational-health
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17.ĠnĢaat Sektörü Dünya Modülü
Sevgili öğrenciler; inĢaat sektöründe iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili
dünyada ve Türkiye‟de çok sayıda eğitici oyun bulunmaktadır. Bunlardan
birkaçı aĢağıda listelenmiĢtir. Bu oyunları oynayarak iĢ sağlığı ve güvenliği
konusundaki bilgi ve becerilerinizi geliĢtirebilirsiniz.
https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
Yukarıda linke tıkladığınızda BirleĢik Devletler ÇalıĢma Departmanı
sitesine girebilirsiniz. Bu sitede çok sayıda iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kaynağa ulaĢabilirsiniz. Bunlardan biri de “Tehlike Belirleme Eğitim Aracı”
adı verilen oyundur. Dili Ġngilizce olan bu oyunu dilerseniz çevrim içi,
dilerseniz de bilgisayarınıza yükleyerek oynayabilirsiniz. Oyunu açmak için
tıkladığınızda karĢınıza ilk olarak ekran ayarları gelecektir. Ekranınıza
uygun seçimi yaptıktan sonra “Play” butonuna basınız.

Resim 1: Tehlike Belirleme Eğitim Aracı GiriĢ Ekranı
Oyunda size dört farklı senaryo sunulmakta ve bunlardan birini seçmeniz
istenmektedir. Bunlar; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Görsel Denetim Eğitimi,
Ġmalat, ĠnĢaat ve Acil Servistir. Herhangi bir çalıĢma alanını seçtiğinizde
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açılacak ekranda, o iĢ ile ilgili kullanılan ekipmanlar, malzemeler ve
çalıĢanları bekleyen tehlikeler yer alacaktır.

Resim 2: ĠnĢaat ÇalıĢmaları ile Ġlgili Tehlike Belirleme Eğitim Aracı
Sizden beklenen Ģey, tehlikeleri belirleyip, gerekli tedbirleri oyun içinde
almanız olacaktır. Her senaryoda kurallar değiĢtiğinden, bu kuralları iyi
okumanız, tüm tehlikeleri belirlemeniz yararınıza olacaktır. Bazı senaryoları
iĢveren ya da çalıĢan olarak da oynayabilirsiniz.
Tehlike Belirleme Eğitim Aracını kullanmak için tıklayınız.
http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safetygames/
Yukarıda linki verilen site iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda çok sayıda
eğitim materyaline sahiptir. Bunların arasında çevrimiçi oynayabileceğiniz
oyunlar ve eğlenceli ölçme testleri bulunmaktadır. “PLAT IT SAFE” adı
verilen oyuna girdiğinizde sizden dört farklı yoldan birine karar verip
girmeniz istenecektir. Bunlar: Yol 1: kayma ve tökezleme tehlikeleri, Yol 2:
Ergonomiler, Yol 3: DüĢme Tehlikeleri ve Yol 4: Kaldırmadır.
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Resim 3: Play Ġt Safe Oyunu Ekranı
Örneğin Yol 3: DüĢme Tehlikelerini seçtiğinizde ekranda senaryolaĢtırılmıĢ
bir tehlike durumu belirecektir. Sizden beklenen verilen süre içinde gerçek
tehlikeleri tespit edebilmenizdir.

Resim 4: ĠnĢaatta DüĢme ve Tehlikeler Oyunu Ekranı

http://www.pegneon.com/custom-games/
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Bu sitede Özel Yapım Kurumsal Oyunlar ve Ciddi Kurumsal Oyunlar
olmak iki grup oyun bulunmaktadır. Ciddi kurumsal oyunlarda yangın
anında neler yapabileceğiniz anlatılmakta, oyuncuya uyarılarda
bulunulmakta; özel yapım kurumsal oyun grubunda ise çalıĢma ortamlarında
karĢılaĢılan tehlikeleri gösteren oyunlar yer almaktadır. Oyunların dili
Ġngilizcedir.

Resim 5: Pegneon Oyunları GiriĢ Ekranı
http://www.play-it-safe.co.uk/games
Bu sitede iĢ sağlığı ve güvenliği konulu 8 adet oyun bulunmaktadır. Dili
Ġngilizce olan oyunlardan dilediğinize girebilir, bu alandaki bilgilerinizi
geliĢtirebilirsiniz.

Resim 6: Play Ġt Safe Oyunları GiriĢ Ekranı
Fire Fighting Activity (Yangınla Mücadele) Oyunu ile ilgili video
görüntülerini, video üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
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https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-wordgames-download
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konulu ve dili Ġngilizce olan 10 adet kelime oyunu bu
sitede yer almakta, ancak oyunları indirebilmeniz için siteye kayıt olmanız
gerekmektedir.

Resim 7: Kelime Oyunları GiriĢ Ekranı
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konulu ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlardan biri
de bu sitede yer almaktadır. “ĠĢ Güvenliği Uzmanı” adı verilen bu oyunu
oynamak istediğinizde karĢınıza tehlikeli bir durum senaryolaĢtırılmıĢ iĢ
ortamı çıkarılmakta sizden o tehlikeyi en az zararla atlatmanız
beklenmektedir.
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Resim 8: ĠĢ Güvenliği Uzmanı Oyunu
https://safety.blr.com/fun-games/
ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında çok sayıda karikatür, bulmaca ve
eğlenceli Ģeyleri yukarıda adresi verilen sitede bulabilirsiniz. Tek yapmanız
gereken siteye üye olmak ve ardından dilediğiniz ürünlerin seçimini yaparak
“GO” butonuna basmak.

Resim 9: Safety Fun Games Ürün Seçim Ekranı
http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm#
Siteye girdiğinizde ekranda Ģu mesajı görüyorsunuz “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
ile Ġlgili AĢağıdaki Oyunları Oynamak Ġçin Tıklayınız.” Sitede ĠĢ sağlığı ve
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güvenliği alanında 8 adet oyun yer almaktadır. Ancak bunları
oynayabilmeniz için tarayıcınızda “adobe flash player” eklentisinin aktif
olması gerekmektedir. Oyunların dili Ġngilizcedir. Sitede yer alan oyunlar
Ģunlardır

Resim 10: Durum Kartları (Fact Cards) Oyunu Ekranı
Durum Kartları (Fact Cards): Bu oyunda 13 kart bulunmaktadır. Her
bir kartta yer alan soruyu arkadaĢınıza sorabilir ve karĢılıklı oynayabilirsiniz.
Ayrıca ekrandaki butonlarla kartları karıĢtırabilir, ileri veya gerideki kartlara
gidebilirsiniz.
Durum Kartları + (Fact Cards Plus): Bu oyunun “Durum Kartları”
oyunundan farkı, konu baĢlıklarını seçebiliyor olmanızdır. Oyunun diğer
kuralları aynıdır.
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Resim 11: Durum Kartları + (Fact Cards Plus) Oyunu Ekranı
Flash Kartları (Flash Cards): Bu oyunun diğer kart oyunlarından farkı,
sorunun cevabının kartın arka yüzünde yer almasıdır. Dilerseniz “Flip Card”
butonu ile kartın arka yüzüne bakabilirsiniz.

Resim 12: Flash Kartları (Flash Cards) Oyunu Ekranı

Sayfa | 100

ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü

Bir Harf Seç (Pick a Letter): Bu oyunda ekranda yer alan sorunun
cevabının kaç kelimeden ve kaç harften oluĢtuğu çizgi ile aĢağıda
iĢaretlenmiĢtir. Oyuncu sorunun cevabını doğrudan bilemiyorsa cevabı
buluncaya kadar yukarıdaki alfabeden harf alarak cevabı ortaya çıkartmaya
çalıĢmaktadır. Tabi isterse “Show Answer” butonuyla cevaba da ulaĢabilir.

Resim 13: Bir Harf Seç (Pick a Letter) Oyunu Ekranı
BoĢluğu Doldur (Fill In The Blank): Bu oyunda ekranda yer alan
sorunun cevabını ortada ayrılan boĢluğa yazmanız isteniyor. Cevabınız
yanlıĢ ise aĢağıda cevabın kaç kelimeden ve harften oluĢtuğunu gösteren bir
yeni bölüm açılıyor. Buradan cevaba ne kadar yaklaĢtığınızı kontrol
edebiliyorsunuz. Ayrıca ekrandaki butonları kullanarak ipucu alabilir veya
cevabı görebilirsiniz.
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Resim 14: BoĢluğu Doldur (Fill In The Blank) Oyunu Ekranı
EĢleĢtirme (Matching): Bu oyunda büyük kutucuk içinde verilen
soruyu, büyük kutunun altındaki 9 küçük kutunun içinden birini seçerek
cevaplıyorsunuz. Cevabınız doğru ise yeĢil “OK” iĢareti ekranda beliriyor ve
bir sonraki soruya geçebiliyorsunuz

Resim 15: EĢleĢtirme (Matching) Oyunu Ekranı
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Çengel Bulmaca (Crosswords): Bu oyunda yatay ve düĢey
yerleĢtirilmiĢ boĢ kutucuk grupları bulunmaktadır. Her kutucuk grubu,
ekranın en altında sorulan sorulardan birinin cevabına denk gelmektedir. Bu
oyunu oynarken önce hangi kelimeyi cevaplayacağınız kutucuk grubunu
seçmeniz, ardından soruyu okuyarak cevabı tahmin etmeniz ya da harf alarak
cevabın ortaya çıkmasını sağlamanız gerekmektedir. Doğru veya yanlıĢ harf
tahminlerinizin sayısı ekranda görülebilmektedir.

Resim 16: Çengel Bulmaca (Crosswords) Oyunu Ekranı
Sözlük (Glossary): Sözlük, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili terimlerin
açıklamasını içermektedir. Eğlendirmekten daha çok bilgi kazandırma
amaçlıdır. Ekranın üst kısmında yer alan harflerden birine tıklayarak o harfle
baĢlayan terimi ve açıklamasını ekrana getirebilir ve böylece bilgilerinizi
yenileyebilirsiniz. Dilerseniz merak ettiğiniz kelimeleri ekranın alt kısmında
yer alan Google arama çubuğuna yazarak daha detaylı bilgiler elde
edebilirsiniz.
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Resim 17: Sözlük (Glossary) Oyunu Ekranı
http://www.atksolutions.com/games/playwordsearch.php?id=3358&
username=beetlebugz&gridsize=14x14&large=600x450

Yukarıdaki linke tıkladığınızda sitede iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir
adet oyun açılmaktadır. Oyun ekranının sağ tarafındaki alanda kelimeler
listesi yer almaktadır. Büyük alana ise bu kelimelerle birlikte ilgisiz birçok
kelime karıĢık yerleĢtirilmiĢtir. Oyuncu aranan kelimeyi gördüğünde,
kelimenin ilk harfinden sonuna kadar farenin sol tuĢu ile basılı tutarak
iĢaretlemeli, aranan kelimenin üstünün çizilmesi sağlanmalıdır. Oyun dili
Ġngilizcedir.
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Resim 18: Kelime Bulma Oyunu Ekranı
http://www.bordereta.com/Quizes/Beta-Health&Safety_General.htm
Bu siteye girdiğinizde iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda kendi kendinizi
test etmenizi sağlayacak 20 adet soru bulunmaktadır. Soruları cevaplamanız
için size 8 dakika süre verilmektedir. YanlıĢ ve doğru verdiğiniz
cevaplarınızda geri bildirim alarak kendinizi geliĢtirmenize yardımcı
olmaktadır.

Resim 19: Kendini Test Et Ekranı
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18.Açıklamalı Risk Terimleri Sözlüğü
BAĞLANTI NOKTASI – bir Ģeyin güvenli bir Ģekilde eklenebildiği nokta.
KRONĠK ETKĠ – bir maddeye yinelenen maruz kalma ya da bir seferlik aĢırı
maruz kalma sonrasında vücutta nispeten uzun bir süre (haftalar, aylar,
yıllar) vuku bulan değiĢiklik.
ĠNġAAT ġANTĠYESĠ – bir yapı vb.‟ nin konuĢlandığı arazi parçası.
KONTROLLER – tehlikeler ya da tehlikeli maruziyetleri ortadan kaldırmak
ya da azaltmak üzere planlanan tedbirler.
TEHLĠKE – zarar ya da yaralanma sebebi veya olası sebebi; bir Ģeyin nahoĢ
ya da tatsız bir Ģekilde vuku bulma ihtimali.
HASTALIK – insanda, basit dolaysız bir fiziki yaralanma sonucu olmayan,
ancak elveriĢsiz çevre etkenlerinden ötürü vuku bulan bir yapı ya da
fonksiyon bozukluğu.
ACĠL DURUM – sağlık, yaĢam, vb. için ani bir risk oluĢturan ve vaziyetin
daha kötüye gitmesini önlemek üzere ivedi müdahale gerektiren durum.
ACĠL ÇIKIġI – acil olaylarda bir bina ya da araçtan kaçıĢ için kullanılmak
üzere belirlenen çıkıĢ yolu.
ERGONOMĠ PRENSĠPLERĠ – yapılacak iĢin, iĢçinin fiziki ve akli
özellikleri ve kapasitesi ile uyumlu olarak düzenlendiği ve belirtildiği – ve
aletlerin ve ekipmanın planlandığı ve kullanıldığı kavram.
KAÇIġ GÜZERGAHI – tehlikeli bir durumdan planlı kaçıĢ yolu.
(KAZA SONUCU) ÖLÜM – kaza ile ölümün vuku bulması.
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METAL YORGUNLUĞU – metal ya da fiziki efor veya hastalık sonucu
oluĢan aĢırı yorgunluk.
ĠLK YARDIM – hasta ya da yaralı bir kimseye düzenli tıbbi yardım verilme
öncesinde uygulanan acil bakım ve tedavi.
TEHLĠKE- iĢçiye zarara verme ve / veya mülk ya da çevreye zarara
sebebiyet verme potansiyeli olan fiziki ya da psikososyal durum, obje veya
ajan.
TEHLĠKELĠ MALZEME – insanlara ya da çevreye istenmeyen sağlık ve /
veya güvenlik etkileri oluĢturabilen madde.
SAĞLIK VE GÜVENLĠK PROGRAMI – güvenli ve sağlıklı bir iĢ yeri
temin etmek ve bunu sürdürmek üzere tasarlanan sistematik bir faaliyetler,
iĢlemler ve imkanlar kombinasyonu.
YARALANMA – birisinin vücuduna bir kaza ya da saldırının neden olduğu
fiziki zarar ya da hasar.
DENETĠM – bir inĢaat Ģantiyesinde, mesela sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
uygunluğu konusunda bilgi edinmek amacı ile, birĢeye ya da bir kimseye
bakma görevi.
YAġAMI TEHDĠT EDEN – ölüm ya da potansiyel ölüme neden olma
eğilimi.
ENGEL – geçiĢ ya da ilerlemeyi engelleyen ya da ona ket vuran Ģey; mania
ya da tıkanıklık.
MESLEK KAZASI – iĢle ilgili kaza.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ – çalıĢanları yaralayabilen gerçek ve potansiyel
tehlikelerden nispeten uzak olan bir iĢ çevresinin sürdürülmesi.
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ÖNLEYĠCĠ TEDBĠR – arzu edilmeyen bir sonucu önlemek üzere
oluĢturulan strateji.
ÖNLEME – bir Ģeyin vuku bulmasını durdurma hareketi (ayrıca bu
sözlükteki “önleme tedbiri” tanımına da bakınız).
ĠġLEME TEKNĠĞĠ – özel bir sonuç elde etmek amacı ile yapılan hareketler
serisi, mesela, güvenli ve risksiz bir iĢyerinin kurulması.
ĠYĠLEġME – bir hastalık ya da yaralanma sonrası yeniden sıhhatli hale
gelme süreci.
KURTARMA TESĠSĠ – birine ya da bir Ģeye, tehlikeli, zararlı ya da nahoĢ
bir durumun dıĢında tutmak için yardım etmek üzere planlanan yer.
RĠSK – bir kimsenin tehlikeye maruz kaldığı takdirde, zarar görme ya da
olumsuz sağlık etkilerinden etkilenme olasılığı. „Risk‟ ve „Tehlike‟ terimleri
çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır, ancak anlamları farklıdır (bu
sözlükte „güvenlik tehlikesi‟ anlamına bakınız).
GÜVENLĠK KOORDĠNATÖRÜ– spesifik bir çalıĢma birimi / departmanı
için sağlık ve güvenlik prosedürlerini koordine etmek üzere atanan kiĢi ve
sağlık ve güvenlik bilgilerini almak ve bunları yaygınlaĢtırmak için odak
noktası.
GÜVENLĠK RĠSKĠ – kiĢi ya da kiĢilere potansiyel zarar ve olumsuz sağlık
etkisi kaynağı. „Tehlike‟ ve „Risk‟ terimleri çoğunlukla birbiri yerine
kullanılmaktadır, ancak anlamları farklıdır (bu sözlükte „risk‟ anlamına
bakınız).
TOKSĠK – herhangi bir Ģekilde yaĢama doğrudan zararlı olan kanserojen ve
zehirli.
TRAVMA – ciddi Ģok, derin üzüntü verici deneyim; fiziki yaralanma.
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OccuSafeInCMIS – Proje açıklaması
"OccuSafeInCMIS - ĠnĢaat ve metal sektörlerinde
iĢ güvenliği ve risk kontrolü", OSTĠM MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ (Türkiye), EUROPEAN
CENTER FOR QUALITY LTD. (Bulgaristan), CIAPE
- CENTRO ITALIANO PER L‟APPRENDIMENTO
PERMANENTE (Ġtalya), TECHNCAL UNIVERSITY
OF KOSICE (Slovakya) kuruluĢlarının yer aldığı
Erasmus + stratejik ortaklığıdır.
Proje, inĢaat ve metal sanayii sektörlerinde hem
mesleki ve teknik lise öğrencilerine, hem de iĢverenlere
ve çalıĢanlarına temel ve çapraz becerilerini yenilikçi
BĠT tabanlı yöntemler kullanarak geliĢtirme ve
farkındalık yaratma konularında katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
Nitekim iĢgücü piyasasının temel sorunlarından
biri iĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) 'dir. Uluslararası
ÇalıĢma Örgütü‟nün mevcut verilerine göre, 2,8 milyar
iĢgücünde, 340 milyondan fazla iĢ kazası meydana
gelmiĢ ve bu kazalar nedeniyle Dünya genelinde 2
milyon kiĢi ölmüĢtür (ILO, 2013). ĠĢçi ve iĢveren
maliyetlerinin yanı sıra, iĢ kazalarının da ülke
ekonomisine bir maliyeti vardır. Bu nedenle "önleme,
ödemeden daha insancıl ve ucuzdur" sloganı
doğrultusunda hareket edilmesi Ģarttır.
"ĠnĢaat ve Metal Sanayi Sektörlerinde ĠĢ
Güvenliği ve Risk Kontrolü" projesi sayesinde iĢgücü
ve üretim kaybı azaltılacaktır. Projenin amacı, mesleki
eğitime iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden katkıda
bulunmaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin önemi hem
Avrupa'da hem de Türkiye'de artmaktadır. Bununla
birlikte, farkındalık açısından Türkiye'deki mesleki
eğitim kurumları istenilen düzeyde değildir. ĠnĢaat ve
Metal Sanayi Sektörlerindeki ĠĢ Güvenliği ve Risk
Kontrolü; meslek okulları, çalıĢanlar ve iĢverenler
arasındaki iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki
farkındalığı artırmayı ve Türkiye'de AB müktesebatının
uygulama kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Bizi Takip Ediniz

Proje Ortakları
OSTĠM MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ, KOORDĠNATÖR
Adres: OSTĠM MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ, ĠLK YERLEġĠM
MAHALLESĠ, 1901. CADDE,
No:2 YENĠMAHALLE,
ANKARA, TÜRKĠYE
Website:
http://ostimmtal.meb.k12.tr/
EUROPEAN CENTER FOR
QUALITY LTD.
Adres: RACHO PETKOV
KAZANDZHIATA ULICA 8,
ADORA BUSINESS
CENTER, 1166, SOFYA,
BULGARĠSTAN
Website:
http://www.ecq-bg.com
CIAPE – CENTRO
ITALIANO PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Adres: VIA BADIA DI CAVA
104, 00142, ROMA, ITALYA
Website:
http://www.ciape.it
TECHNICKA
UNIVERZITA V
KOSICIACH
Adres: LETNA 9, 042 00,
KOSICE, KOŠICKÝ KRAJ,
SLOVAKYA
Website:
http://www.tuke.sk

http://www.ohasineurope.com/

