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A1.1 Kişisel Koruma Donanımları (KKD)

Kişisel koruma donanımları risklerden korunmak ve riskleri azaltmak 
için kullanılmaktadır.

Bu donanımlar çalışanın teknik ya da organizasyonel tedbirlerle korun-
masının mümkün olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. İşveren, uygun ki-
şisel koruma donanımlarını tedarik etmeli ve bunların düzgün bir durumda 
kalmalarını sağlamalıdır. Çalışanların, şahsi özelliklerini dikkate almak ve 
kullanım rahatlığını sağlamak amacıyla seçime dahil edilmesi önerilmektedir.

Çalışanlar tedarik edilen kişisel koruma donanımlarını kullanmalıdır-
lar. Çalışanlara KKD kullanımı ve bakımı ile ilgili düzenli bilgilendirmeler 
yapılmalıdır.

Kişisel koruma donanımları CE işaretine sahip olmalıdır.

Risk değerlendirmesi hangi KKD’nin hangi iş alanında kullanılacağını 
belirlemektedir.

Kişisel koruma donanımları kafayı, göz-
leri, kulakları, ağzı, vücudu, kolları, elleri, 
bacakları ve ayakları koruyan donanımları 
ve bunun dışında tek başına çalışan kişileri 
koruyucu donanımları kapsar. Ayrıca düşmeye 
karşı koruyan ekipmanlar da olabilmektedir.

Vücut Koruması

Vücut korumaları koruma elbiseleridir. 
Bunlar; koruma yelekleri, ceketleri, panto-
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lonları, paltoları ve önlükleridir. Trafikteki risklerde kullanılan ikaz elbise-
leri de koruma elbiseleridir.

Duyma Koruyucuları

Kişisel sese karşı koruyucu aletler, gü-
rültü etkisinin şirketsel tedbirlerce yeterli 
derecede sınırlandırılamadığında duyma ko-
ruyucuları olarak kullanılmalıdır.

85 desibellik bir değerlendirme düzeyi 
aşıldığında risk oluşmaktadır.

Farklı koruma donanımları:

• Kulaklıklar,

• Kulak Tıkaçları,

• Kişiselleştirilmiş kulak koruyucuları 
(otoplastikler).

Kafa Koruma Donanımları

Kasklar, düşen, uçan ya da devrilen 
cisimlerin çarpması sonucu kafanın yaralan-
masını engellemek içindir.

Özel çalışmalar ya da ortam ısısı gibi 
sıradışı ortam koşullarında kullanmak için 
özel üretimler mevcuttur.

Göz ve Yüz Koruma Donanımları

Göz ve yüz aşağıdaki unsurlar tarafın-
dan tehlikeye girmektedir:

• Toz, talaş, kıymık, çarpma ya da vur-
ma yaralanmaları gibi mekanik etkiler,

• Doğal ve yapay ışık kaynakları (“flaş-
lama”) gibi optik riskler,

• Sıcak kütleler gibi termik riskler,

• Asitler ve alkali çözeltiler gibi kim-
yasal etkiler,
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Bu risklerin mevcut olması durumunda gözler koruma gözlüğü ile yüz 
de maske, başlık ya da siper ile korunabilmektedir.

Solunum Koruma Donanımları

Solunum koruma donanımları ❶ aşağı-
da belirtilen konulara göre ayrılmaktadır:

• Ortamdaki havaya bağlı cihazlar 
(örn.: gaz maskeleri).

Bu donanımlarda ortamda bulunan 
tehlikeli maddeler itiva eden hava filtre-
den geçirilir. Bu şekilde tehlikeli maddeler 
ayrıştırılmış olur ve solunuma yalnızca te-
mizlenmiş hava verilmiş olmaktadır. Farklı 
tehlikeli maddeler için farklı filtre türleri geliştirilmiştir. Filtre cihazları 
parçacıklara (lifler, tozlar), gazlara ve buharlara karşı veya ikisine karşı 
aynı anda koruma sağlamaktadır. Parçacık filtreleri etkinliklerine göre P1, 
P2 ya da P3 işaretlemesi taşımaktadırlar. Filtre cihazının hangi gaza ve 
buhara karşı koruduğu renginden belli olmaktadır.

• Ortamdaki havadan bağımsız olan cihazlar (örn.: Kendinden hava 
beslemeli maskeler). Bunlar ek olarak oksijen olmayan durumlarda koru-
ma sağlamaktadır. Örnek olarak; yangınlarda ve/veya çok yüksek duman 
oluşumunda kullanılmaktadır.

Solunum koruma donanımları ile nefes almak vücut için zordur. Bir 
çok cihazı kullanmadan önce bu sebepten dolayı tıbbi önleyici muayeneler 
yapılmalıdır (Bölüm A 1.6’ya da bakınız).

El Koruma Donanımları

Eller en çok riske maruz kalan vücut kı-
sımlarıdır. Elleri korumak aşağıdaki durum-
larda her zaman gereklidir:

• Mekanik riskler,

• Kimyasal riskler,

• Yüksek ısı ve ateş,

• Soğuk,

• Elektrostatik yüklenme,
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• Elektrik akımı,

• İyonizasyonlaştıran ışınımlar,

• Bakteri kontaminasyonu,

• Titreşimler.

Etkin el korunması koruma eldivenleri yoluyla olmaktadır. Koruma el-
divenleri, teknik koşullar altında kullanım sıkıntısı oluşturmadıkları sürece 
veya oluşan risklere karşı yeterli korumayı kullanım konforu ile birlikte 
sağladıklarında kullanılmalıdırlar.

Ayak Koruma Donanımları

Ayakların risk altına girdiği tüm durum-
larda ayak koruma donanımları kullanılma-
lıdır. Bu riskler; çarpma ya da sıkışma, dev-
rilen ya da yukarıdan düşen sivri cisimler, ya 
da sıcak / yakıcı sıvılar sonucu oluşan teh-
likeler olabilmektedir. Tüm ayakkabılar ek 
güvenlik özellikleri ile satılmaktadır (örn.: 
İnşaatlarda kullanılan altı açılmaya karşı ko-
rumalı ayakkabı).

Standartlara göre 3 farklı 
ayakkabı türü vardır:

• Güvenlik ayakkabısı ❷- S 
işaretlemesi: Yüksek yük için çe-
lik burunlu ayakkabı,

• Koruma ayakkabısı - R İşa-
retlemesi: Çelik burun takviyesi 
orta yüklere göre olan ayakkabı-
lar,

• İş ayakkabıları - O işaret-
lemesi: Çelik burun takviyesi ön 
görülmeyen ayakkabılar.

Her üç ayakkabı türünün de 
yerine getirmesi gereken DIN EN 

344’ün temel gerekliliklerinin yanında özel kullanımlara göre sembollerle 
de belirtilmiş ek gereklilikler vardır.
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Düşme Riskleri

• Düşmeye karşı kişisel koruma dona-
nımları (tüm beden emniyet kemerleri) ❸. 
Bu emniyet kemerleri yalnızca az bir düşüş 
yüksekliği sağlamaktadır. Yapıları düşüşü 
frenlerken vücuda zarar vermeyecek şekil-
de olmalıdır. 

Tutmak ve kurtarmak için kullanılan ki-
şisel koruma donanımı (emniyet kemerleri). 
Bu kemerlerin kullanımında düşüş esnasında 
kişinin çok fazla düşmesi kısa bağlantı ha-
latları ile engellenmelidir. Yoksa güvenliğe 
alınmış kişi ani düşme esnasında halatın ge-
rilmesi sonucu büyük zarar görebilmektedir 
( Bölüm A 1.2’ye de bakınız).

Ek Bilgiler
İş Sağlığı ve Güvenliği için Meslek Birliği Kuralları:
• 193 “Baş Koruyucuları”
• 191 “Ayak Koruyucuları”
• 192 “Göz ve Yüz Koruyucuları”
• 194 “Kulak Koruyucuları”
• 189 “Koruyucu Giysiler”
• 195 “Koruma Eldivenleri”
• 190 “Solunum Sistemi Koruyucuları”
• 198 “Düşmeye karşı KKD”
• 199 “Tutma ve kurtarma için KKD”
• A 1.6, A 1.2
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A1.2 Düşmeye Karşı Kişisel Koruma Donanımları

Taş ve toprak endüstrisi tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları sık-
lıkla zor ulaşılabilen yerlerde yapılmaktadır. Bunlar: 

• Düşme emniyeti olmayan yüksek yerlerde (örn.: Kesiciler, elek ma-
kineleri, sevk tertibatları, vinçler, aydınlatma tesisatları, tarak makinesi).

• Dar mekanlarda (örn.: Silolar, sığınaklar, kesiciler, tarak tesisatları, 
tanklar).

Bu durumlarda kişisel koruma donanımlarının kullanılması gerekmek-
tedir ❶

• Çalışanın eksik ya da yanlış bilgilendirilmesi,

• Yanlış donanım seçimi,

• Donanımların izinsiz kombinasyonu,

• Kemerin yanlış takılması,

• Kullanıcılar tarafından donanımların izinsiz manipülasyonu,

• Ekipmanı bağlama noktasının yanlış seçimi,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Koruma donanımlarının yanlış depolanması,

• Eskimiş donanımların kullanımı,

• Donanımların denetlenmesinin eksik yapılması,

• Düşmüş kişilerin kurtarılması için kullanılacak ekipmanların eksik 
olması,

• Asılma travmasında kullanılacak ilk yardım tedbirlerinin eksik olması.

Kişisel Koruma Donanımının Seçimi

• Kişisel koruma donanımlarının seçiminde öncelikle mekandaki ko-
şullar incelenmeli ve sonrasında kişisel koruma donanımı üreticisinin bir 
uzmanı ile bir görüş yapıldıktan sonra karar verilmelidir. Kullanıcılar bu 
sürece dahil edilmelidir.

İşaretleme

Koruma donanımları üreticinin 
adını, CE işaretini, onaylı kuruluşun nu-
maralarını ve seri numarasını taşımalı-
dır. Üretim yılı belirtilmiş olmalıdır ❷.

Personelin Sorumlulukları

• Çalışanlar koruma donanımlarının kullanılması ve düşmüş kişilerin 
kurtarılması konularında eğitilmiş olmalıdır.

• Eğitilmiş çalışanlar düzenli olarak yüksekte çalışmalar yaparak pra-
tiklerini geliştirmelidirler.

• Çalışanlar yılda en az bir defa olmak koşuluyla düzenli aralıklarda 
teorik ve pratik talimler yoluyla bilgilendirilmelidirler. Bilgilendirilmeler 
belgelendirilmeli ve çalışanlar tarafından imzalanmalıdır.

Tutma Noktası

• İpin bağlandığı nokta ya da düşme koruma ekipmanı, emniyete alı-
nacak kişinin dik bir şekilde üstünde olmalıdır.

• Azami iki kişinin aynı noktaya bağlanması durumunda taşıma en az 
10 kN (=1.000 Kg) olmalıdır (statik hesaplaması gerektirir).

Tedbirler
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Düşme Süspansiyonu ❸

Düşme süspansiyonları kullanılmalı-
dır (İstisnalar: düşme koruma ekipmanı ❹ 

ya da düşme koruma sistemlerinin kulla-
nımında)

Tırmanma Koruma Donanımları ❺

• Tırmanma koruma donanımları yal-
nızca emniyet kemeri ve önden kanca ile 
kullanılmalıdır.

Kullanım Süresi

• Tekstil donanımlar üreticilerine 
göre üretim yıllarından itibaren 6-8 yıl 
kullanılabilmektedir. Bu süreden sonra, 
kullanılmamış olsa bile, kullanımdan alın-
malıdır.

• Özellikle tekstil donanımları doğ-
rudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Bunun dışında nem, kimyasal etkiler ve 
yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır.

Kullanım Kısıtlamaları

• Yüksekte kullanılan emniyet tedbir-
lerinin akışkan (su, gevşek yığınlar) ortam-
larda kullanımı yasaktır!

• Tutma kemerleri (bel kemerleri) dü-
şüş esnasında emniyeti sağlamak için kul-
lanılamaz.

• Kemerler yakınında vücutta cep te-
lefonları, çakmaklar, sigara paketleri ya da 
aletler gibi sert maddeler bulundurulma-
malıdır.

Kişilerin Kurtarılması

• Düşen kişilerin kurtarılması için iş 
veren tarafından uygun kurtarma ekip-
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manları hazır bulundurulmalıdır. 
Bunlar aşağıdakiler olabilir:

- Kurtarma vinci, halat indir-
me aletleri, yukarı çekme özelliği 
olan yüksekte koruma donanımı

- Kurtarıcılar ve kurtarma 
ekipmanları için uygun bağlama 
noktaları ve aletler.

• Düşen kişinin hızlı bir şe-
kilde kurtarılması gerekmekte-
dir, çünkü “asılı kalma travması” 
(kanın bacaklarda toplanması) 
sonucu 25 dakika içerisinde şuu-
runu kaybedebilmektedir. Kurtar-
madan sonra yapılacak ilk yardım 
müdahalesinde kişi şok pozisyo-
nunda yatırılmamalıdır. Vücudun üst kısmı yavaş yavaş indirilmelidir.

• Kişilerin kurtarılması talimi düzenli olarak yapılmalıdır.

Denetim

• Düşmeye karşı kullanılan kişisel koruma donanımları her kullanım-
dan sonra ve düzenli aralıklarla uzman bir kişi tarafından denetlenmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Risk değerlendirmesi çerçevesinde meslek birlikleri talimatı G 41’e 
göre iş hekimliği bağlamında önleyici muayenelerin gerekliliği belirlenmelidir.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 198 “Düşmeye Karşı Kişisel Koruma 

Donanımlarının Kullanımı”
İnşaat Meslek Birliği Kuralları 199 “Tutma ve Kurtarma İçin Kişisel 

Koruma Donanımlarının Kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 748 “Düşmeye Karşı Kişisel Koruma 

Donanımları”
• İnşaat Meslek Birliği Prensipler 906 “Düşmeye Karşı Kişisel Koru-

ma Donanımları İçin
Ehil Kişilerin Seçimi, Eğitimi ve Yetkinlik Belgesi”
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A1.3 Bilgilendirme

İş yerinde güvenli ve sağlığa uygun davranışlar tüm ilgililerin yüksek 
nitelikli olmasını gerektirmektedir. Bu niteliklerin aktarılması, iyi hazırlan-
mış ve uygulanmış bir bilgilendirmenin hedefidir.

Bilgilendirme bir yönetim görevidir ve aşağıdaki anlamları taşır:

• Bilgi aktarımı,

• Ders verme,

• Eğitim verme,

• İkna etme,

• Motive etme,

• Örnek olma,

• Övme,

• Fikir verme.
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Bilgilendirme aşağıdaki durumlarda ve zamanlarda gereklidir:

İlk Bilgilendirme...

... somut iş yerinde yeni işe başlayanların ve yenilerin bilgilendiril-
mesidir. Yeni iş maddelerinin ya da süreçlerin kullanımında ilgililer aynı 
şekilde bir ilk bilgilendirme ile eğitilmelidirler.

Sürekli Bilgilendirme

...“uygun zaman aralıklarında”, şirkete göre farklı konu başlıkları ol-
mak üzere, yapılan

bilgilendirmelerdir.

Özel nedenlerden yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki durumlarda ge-
rekli olabilmektedir:

• Sıra dışı ya da nadir yapılan çalışmalar,

• İş yeri değişikliği,

• İş sağlığı ve güvenliği ihlali tespit edilen durumlarda,

• Kazalarda ya da neredeyse kaza olmuş durumlarda,

• İş yerinde sağlığa uygun davranışlar ile ilgili yeni bilgiler geliştiril-
diğinde.

Bilgilendirme Konuları Aşağıdakiler Olabilmektedir:

• Tehlikeli maddeler ile 
çalışma, makineler ve tesis-
ler ile çalışma, elektronik 
teçhizatlar, yüklerin yüklen-
mesi ve taşınması, yükleme 
güvenliği, merdivenler ❶, 
basamaklar, yükseltiler, iske-
leler, cilt güvenliği, cilt ba-
kımı, cilt temizliği, gürültü, 
kaynak yama, kesme ve ilgili 
riskler, taş ocakları, kazılar 
ve yığınlama, inşaat işleri, 
yıkım çalışmaları, güvenlik 
işaretlemesi, silolara giriş, 
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ilk yardım, yangından korunma, 
kişisel koruma donanımları.

Bilgilendirme Bir Yönetim
Görevidir:

Temelde işveren ya da mü-
teahhit bilgilendirmeden sorum-
ludur. İş pratiğinde doğrudan 
üstler bilgilendirme görevinden 
sorumludur.

Bilgilendirmeler kısa, anla-
şılır ve olabildiğince görselleşti-
rilmiş olmalıdır (Tablo 1’e bakı-
nız.)

Bilgilendirmeler yılda en az 
bir defa olmak üzere gerekli ol-
duğunda tekrar edilmelidir. Bel-
gelendirilmelidirler ❷.

Tablo 1: Bilgilendirmeyi hatırlama

Ek Bilgiler
• İş Yeri Güvenliği Yönetmeliği
• İş Güvenliği Yasası
• Meslek Birliği Kuralları A1 “Önlemlerin Temelleri”
• Taş Ocağı Meslek Birliğinin “Sistemli Güvenlik”
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A1.4 ÇalışmaTalimatları

Çalışma talimatları çalışana kısa, net bir şekilde riskler ve korunma 
tedbirleri ile ilgili gerekli bilgileri vermelidir. Çalışma talimatlarının ne 
zaman hazırlanacağı kısmen yasalarca belirlenmiştir (örn.: Tehlikeli Madde 
Yönetmeliği ya da İş Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği gibi risk değer-
lendirmesinin sonuçlarına göre hazırlanmalıdır).

Çalışma talimatlarının içerikleri tehlikeli maddeler ve biyolojik maddeler 
alanında açıkça belirlenmiştir, fakat şekli ile ilgili bir kural belirlenmemiştir.

Böylece Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine göre aşağıdaki içerikler be-
lirlenmelidir:

1. Tehlikeli madde tanımlaması (üreticinin verdiği bilgiler doğrultu-
sunda, şirket bünyesindeki tanımlamalar eklenerek yapılabilmektedir).

2. İnsan ve hayvanlara oluşturduğu riskler,

3. Korunma tedbirleri ve davranış kuralları,

4. Riskli durumda davranış,

5. İlk yardım,

6. Uygun bir şekilde imha etme.

Biyolojik Maddeler Yönetmeliğine göre çalışma talimatlarında ise 1. 
maddedeki uygulama alanı ve 5. maddedeki ilk yardım ve sağlığı koruma 
değişkenlik göstermektedir.
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Bir talimatın hazırlanması 
mecburidir. Talimatlar çalışanlar 
için her zaman ulaşılabilir olma-
lıdır.

Makineler ve tesisler ile ilgi-
li çalışma talimatlarının unsurları 
düzenlenmemiştir. Meslek Birlik-
leri Düzenlemeleri D 26 Sanayi 
Kamyonları gibi bazı kaza önleme 
düzenlemelerinde bilgiler talep 
edilmekte olsa dahi, risk değer-
lendirmesi doğrultusunda riskle-
re ve zorluklara göre nerede ek 
bilgilerin hazırlanması gerektiği 
belirlenmelidir.

Aşağıdaki sıralama önerilmektedir:

1. Uygulama alanı,

2. İnsana ve çevreye zararlar,

3. Korunma tedbirleri ve davranış kuralları,

4. Arızalarda davranışlar,

5. İlk yardım,

6. Bakım / İmha etme.

Çalışma talimatları çalışanlar ile tartışılmalıdır. Bu bilgilendirmenin 
belgelendirilmesi önerilmektedir (Bölüm A 1.3’e bakınız). Bunun dışında 
çalışma talimatları her çalışanın okumasını sağlamak amacıyla uygun yer-
lerde asılmalı ya da dağıtılmalıdır.

Çalışma talimatlarının yalnızca asılması ya da dağıtılması yeterli değildir.

Çalışma talimatlarının geçerli olabilmesi için şirket sahibi ya da bir 
vekili tarafından imzalanmaları gerekmektedir.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 578 “İşletim Talimatları Yoluyla Gü-
venlik”
• CD Maden Meslek Birliğinin “Örnek İşletim Talimatları”
• A1.3, A 1.13, A 5.8
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A1.5 İlk Yardım

İlk Yardım Zinciri

• Her iş veren, kaza sonuçlarını asgari düzeyde tutmak için, ilk yar-
dım önlemlerini organize etmeye yükümlüdür ❶.

İlk Yardım Tertibatları

* Kullanımdan sonra tekrar doldurulması gerekmektedir. Büyük bir ilk yardım 
kutusu iki küçük ilk yardım kutusu ile değiştirilebilir.

** Üretimde çalışanların %10’u, idarede çalışanların %5’i.
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İlk Yardımcılar

• İlk Yardımcıların eğitimi: 8 x 2 saatlik eğitim

• İlk Yardımcıların sürekli eğitimi: 2 yılda 4 x 2 saat

• Eğitimi verebilecekler: Asm, DLRG, DRK, JUH, MHD

Çalışanlar için Bilgiler

• “İlk Yardım için Talimat-
lar” Posteri ❷

• Aşağıdakilerin isim, tele-
fon ve adresleri:

- İlk Yardımcılar,

- Ambulans,

- Hastane,

- İtfaiye.

• Bunlar nerede bulunur:

- İlk Yardım Kutusu,

- Sedyeler,

- İlk Yardım Odası,

• Kaçış ve Kurtarma yollarının işaretlenmesi,

• Alarm planının hazırlanması ve bilgilendirme,

• Çalışanların yılda en az bir defa bilgilendirilmesi.

Acil Durum Çağrısında Görevler

• Kaza yeri neresi?

• Ne olmuştur?

• Kaç yaralı vardır?

• Hangi yaralanmalar olmuştur?

• Geri bildirimi beklemek!
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Çalışanın Sorumlulukları

• İlk yardımda bulunmak,

• İlk Yardım tedbirlerinin 
desteklenmesi,

• yaralıların zaman kaybet-
meden bildirilmesi (örn.: İlk yar-
dım kitabı ❸ - Saklanma süresi: 5 
yıl),

• Talimatlara uymak, doktor 
nezaretine gitmek (geçici doktor),

• Uygunluk durumunda ilk yardımcı eğitimi almak.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A1 “Önleyici Çalışmaların 
Temelleri”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 509 “İnşaatta İlk Yardım”
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A1.6 İş Güvenliği Tıbbi Önlemler

Tehlikeli maddelerin kullanımında ve belirli sınır değerlerinin aşılma-
sında ve ayrıca bazı çalışma alanlarına bağlı olarak tıbbi önleyici muaye-
neler yapılmalıdır.

Muayene Kararı
Muayenelerin yapılması aşağıdakiler tarafından karar verilmektedir:

• Şirket sahibi,

• Meslek Birliği,

• Çalışanların talepleri üzerine.

Muayene Edilecek Kişiler
• Kişiler risk değerlendirmesinde belirlenmektedir.

Muayene Tarihleri
1. Riskli bir çalışmaya başlamadan önce,

2. Bu çalışma esnasında düzenli aralıklarda önleyici muayeneler,

3. Çalışmanın bitirilmesinde sonra,

4. Kategori 1 ve 2’ye göre kanserojen ya da kalıtımsal genetiği değiş-
tirici maddelerde çalışmalardan sonra,

5. Özel durumlarda muayene.
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Hekimler

• Bu muayeneler eğitim ya da sürekli eğitim sonucu yetkili olan he-
kimlere yaptırılmalıdır.

• Hangi hekimlerin bu tür muayeneleri yamaya yetkili olduğunu Taş 
Ocakları Meslek Birlikleri’nden öğrenebilirsiniz.

Muayenelerin Sonuçları

• Muayene sonuçları ve teşhisler tıbbi mahremiyete tabidir ve yalnız-
ca çalışana bildirilir.

• Riskli çalışma için yeterlilik/uygunluk bilgisi hem şirkete hem de 
çalışana verilmektedir. Bu bilgi aşağıdakileri içerebilmektedir:

- Sağlık bağlamında sakınca olmadığı veya,

- Belirli koşullarda sağlık bağlamında sakınca olmadığı veya,

- Sağlık bağlamında sakınca olduğunu.

Tıbbi Önlem Kartoteksi

• Şirket sahibi muayene ol-
muş çalışanlar için tıbbi önlem 
kartoteksi tutmalıdır.

• Gürültü ve silikon tozu mu-
ayeneleri için Taş Ocakları Meslek 
Birliği üye şirketleri için bu tıbbi 
önlem kartoteksini tutmaktadır.

Taş Ocakları Meslek
Birliğinin Muayeneleri

• Gürültü (G 20) ❶ ve silikon 
tozu (G 1.1) ❷ muayeneleri için 
Taş Ocakları Meslek Birliği üye 
şirketleri için ücretsiz olarak Ses 
Mobilleri ya da bir Röntgen Mo-
bili sunmaktadır. Muayeneler bu 
araçlarda şirketin kendi alanında 
yapılmaktadır ❸.
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Ek Bilgiler
• Tehlikeli Madde Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A1 “Önleyici Çalışmaların 

Temelleri”
• A5.8
• Tehlikeli maddelere maruz kalma sonucu/riskli çalışmalarda 

önleyici muayeneler için Meslek Birliği Temel Prensipler listesi 
(siyah olanlar inşaat maddeleri, maden sanayinde en sık karşı-
laşılanlar):

• Düşme Riski Altında Çalışmak
G 41 *
• Yurt Dışında Görevlendirme
G 35
• Aromatik nitro ve amino bileşimleri
G 33
• Arsen veya bileşimleri
G 16
• Asbest itiva eden toz
G 1.2
• Solunum Koruma Donanımları
G 26
• Benzol
G 8
• Benzol homologları (Ksilol, Toluol; kısmen asfalt laboravuvar-

larında)
G 29
• Monitörlü çalışma yerlerinde
G 37 *
• Biyoteknoloji
G 43
• Kurşun veya bileşenleri (kurşun alkillleri istisnadır)
G 2
• Kurşun Alkilleri
G 3
• Kayın ve meşe tozları
G 44
• Kadmiyum veya bileşimleri
G 32
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Ek Bilgiler
• Krom VI – Bileşimleri
G 15
• Sürücü, kullanım ve denetim çalışmaları
G 25 *
• Flor ve organik bileşimleri
G 34
• Cilt Hastalıkları (cilt kanseri istisnadır)
G 24 *
• Cilt Kanseri veya kansere meyilli cilt değişimleri
G 4 *
• Sıcakta çalışma
G 30
• Enfeksiyon hastalıkları
G 42
1. Bölüm: verem etmenleri
2. Bölüm: Hepatit A Virüsleri (HAV)
3. Bölüm: Hepatit B Virüsleri (HBV)
• İzosiyanatlar
G 27
• Soğukta Çalışmak (teknoloji yardımıyla üretilen soğuk)
G 21
• Seramik Dokular
G 1.3
• Karbon monoksit
G 7
• Genel Kanserojen Tehlikeli Maddeler (örn. kontamine eski te-
sislerin yıkımı)
G 40
• Gürültü
G 20
• Metanol
G 10
• Mono klor metan (Metil klorid)
G 28
•Nikel veya bileşimleri
G 38
• Nitrogliserin veya nitroglikol
G 5
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Ek Bilgiler
• Obstrüktif Solunum Yolları Hastalıkları
G 23 *
• Fosfor (beyaz)
G 12
• Civa ve bileşimleri
G 9
• Dişlerin asit yoluyla zarar görmeleri
G 22 *
• Karbondisülfit
G 6
• Hidrojen Sülfür
G 11
• Kaynak Dumanları
G 39
• Silikon Tozu
G 1.1
• Stirolen
G 45
• Tetrakloretan veya pentakloretan
G 18
• Tetrakloetilen (Perkloretilen)
G 17
• Tetraklormetan (Tetraklorkarbon)
G 13
• Trikloretan
G 14
• Yüksek Basınç
G 31
• Vinilklorid
G 36
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A1.7 Mineral Tozu

Solunum yollarının sürekli olarak toz emisyonuna maruz kalması ör-
nek olarak aşağıdaki hastalıklara sebebiyet verebilir:

• Kronik bronşit,

• Ciğer amfizemi (ciğerin şişmesi),

• Toz hastalıklarının üç türü:

silikoz, siliko-tüberküloz, silikoz/siliko-tüberküloz bağlantılı ciğer 
kanseri.

Mineral Tozu, Kuvars Tozu

“Mineral tozu” teriminden genel anlamda doğal minerallerin ve kaya-
ların (örn.: granit, bazalt, diyabaz, kireçtaşı) çıkarılmasında, işlenmesinde 
ya da değerlendirilmesinde oluşan toz anlaşılmaktadır. Örnek olarak “ince 
kuvars tozunun” kronik zarar verici etkisi olabilmektedir. “İnce kuvars 
tozu” ciğerlere zarar veren (soluma yoluyla) kristalin şeklindeki silizyum 
dioksit (siO2) olarak tanımlanmaktadır. Özellikle kuvars ihtiva eden kayalar 
için kumtaşı, kuvarzit, granittir.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Mineral Tozlarının Risk Düzeyleri

• Risk potansiyelleri spesifik özelliklerine, parçacık büyüklüklerine ve 
solunan toz miktarına bağlıdır.

• 100 μm den küçük parçacık büyüklükleri olan tozlar E-tozu (eski-
den: kaba toz) olarak adlandırılmaktadır ve ağız ve burun yoluyla soluna-
bilmektedir.

• 5 μm den küçük parçacık büyüklükleri olan tozlar ciğere kadar ine-
bilmekte ve ciğer derinliklerine (alveoller) kadar girebilmektedirler. Bu 
toz A-tozu (eskiden: ince toz) olarak adlandırılmaktadır.

• Toz miktarı maruz kalma süresine ve toz konsantraasyonuna bağ-
lıdır.

• 8 saatlik bir çalışma süresine bağlı olarak izin verilmiş kısıtlama 
düzeyi için aşağıdaki değerler belirlenmiştir:

Genel Toz Sınır Değeri

• A-Tozu: 3mg/m3

• E-Tozu: 10 mg/m3

Toz emisyonunun üst düzeyini belirleyen genel toz sınır değerlerine 
ek olarak maddelerine göre sınır değerleri geçerlidir.
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Toz Türlerine Göre Sınır Değerleri

• Kuvars tozu: 0,15 mg/m3 (A)

• Portland Çimentosu: 5 mg/m3 (E)

• Kalsiyumoksit: 5 mg/m3 (E)

• Kalsiyumdroksit: 5 mg/m3 (E)

• Kalsiyum Sülfat (Alçı): 6 mg/m3 (E)

• Kireçtaşı, kuvarssız: Genel Toz Sınır Değeri

01.01.2005 tarihinde yeni Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin yürür-
lüğe girmesi ile birlikte İş Yeri Sınır Değeri’nin temel alan yeni bir sınır 
değeri konsepti getirilmiştir. Tüm teknolojinin belirlemiş olduğu sınır de-
ğerleri kaldırılmıştır. Burada belirtilen maddelere göre olan sınır değerleri 
İş Yeri Sınır değerlerine uyarlanmaları için incelenmektedir. Bu sınır de-
ğerlerinin İş Yeri Sınır Değeri olarak yeni Sınır değerleri Listesi (TRGS 
900) çıkana kadar kullanılması tavsiye edilmektedir.

Grafik 1, bir toz karışımının kuvars içeriğine göre ya A-sınır değerine 
ya da Kuvars Sınır Değerine göre değerlendirilmesi gerektiğini göstermek-
tedir.

Toz Oranları

Tozdan korunma tedbirlerinin alınmasından önce hangi çalışma ala-
nında toz emisyonunun olduğu belirlenmeli ve düzeyi tespit edilmelidir.

1. Adım: Toz emisyonunun türü ve kapsamını belirlemek.

2. Adım: Tozun oluşturduğu riski belirlemek. Bu Tehlikeli Maddeler 
Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre TRGS 402’nin iş alanı analizinde belirti-
len yöntemler ile yapılmaktadır

Mineral Tozlara Karşı Korunma Tedbirleri

Tedbirlerin belirlenmesinde aşağıdaki sıralama dikkate alınmalıdır:

Sübstitütif

• Kuvars kumu yerine dökme asfalt kaplamasında serpmek üzere ba-
zalt kırıntılarının kullanılması.

Tedbirler
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• Kömür kırıntısı granüllerinin saçma çalışmalarında kuvars kumu ye-
rine kullanılması.

• Kuvars itiva eden bileşimli maddeler yerine kireçtaşı itiva eden 
maddelerin kullanılması.

Az Toz Emisyonuna Sahip Diğer Sistemler

• Kaldırım taşları için hidrolik kesim pressleri

• Yüzeylerin işlenmesi için ıslak jet yönetimi

• Taş döşemelerin yüksek basınç su kesim jeti ile kesimi

Toz Emisyonu Düşük Olan Çalışma Yöntemlerini, Makineleri ve 
Aletleri Kullanma

• Kuru yerine ıslak çalışma

• Yavaş işleyen el aletlerinin kullanımı

• Oluşum yerlerinde tozun bağlanmasını ya da toz emisyonunun en-
gellenmesini sağlanması

Kapalı şekilde çalışan makinelerin ve tesislerin kullanılması

Döküm maddelerinin yüklenmesi esnasında düşüş yüksekliğinin 
azaltılması

Oluşma Yerinde Tozun Emilmesi

(İnşaat ile ilgili detaylar: Taş 
Ocakları Meslek Birliğinin “Mineral 
Tozlar” broşürüne bakınız).

Otomatik Havalandırmalı
Tozdan Koruma Kabinleri

• Yönetim tezgahı ve kabinleri

• Toprak kazı makinelerinin 
kabinleri ve araçları

Bu kabinlere temiz ya da te-
mizlenmiş havanın verilmesi ve az 
bir yüksek basınçla tozun girmesi-
nin önlenmesi.
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Organizasyonel Koruma Tedbirleri

• Yüksek toz emisyonu olan ortamlarda çalışanların çalışma süresinin 
sınırlandırılması (örn.: tesislerin bakımı esnasında),

• Toz emisyonu yüksek çalışmalarda mekansal ve zamansal ayrım,

• Tesislerin otomasyonu.

Tablo 1
K = Kuvars tozu (A-tozu) M = Mineral toz (…) tavsiye edilen
(Bununla ilgili lütfen bakınız : Mineral tozlar için mevcut maddelere bağlı 

olan sınır değerlerinin kademeli olarak kullanımına devam edilmesi)

Kişisel Koruma Donanımları

• Havanın, bir havalandırma ile ya da teknik koruma tedbirleri sonu-
cu tozdan arındırılmasının mümkün olmadığı durumlarda solunum sistemi 
koruyucularının kullanılması gerekmektedir.

• Solunum sistemi koruyucuları yeterli düzeyde bir filtre etkisi ve or-
taya çıkan toz miktarına uygun bir kapsama kapasitesine sahip olmalıdırlar 
(Tablo 1’e bakınız).

• Toz emisyonu yüksek, örnek olarak; tazyikli hava ekipmanları ile 
elle yıkımlarda, filtre odalarında, dar mekanlarda yapılan temizlik çalış-
malarında ve kapalı tesislerde ek koruma donanımları kullanılmalıdır:



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

36

- kapalı iş giysileri,

- koruma gözlüğü,

- kafa isti yapılan çalışmalarda başın korunması,

• Vücut hijyeni,

• kişisel koruma donanımlarının düzenli temizliği ve kullanılır durum-
larda saklanması.

Çalışma Talimatları ve Bilgilendirme

• Mineral toz ile çalışma ile ilgili yazılı şekilde iş yeri ve iş alanlarına 
bağlı çalışma talimatlarının hazırlanması ve çalışanların bilgilendirilmesi.

Davranış Tedbirleri

• İş alanları, iş yerleri, ulaşım alanları, tesisler: makine ve aletlerin 
düzenli olarak temizlenmesi. Tozun bu çalışmalar esnasında en az düzeyde 
kalmasını sağlayacak şekilde temizlik yapma.

• Toz tazyikli hava ile üflenmemeli, bunun yerine emilmeli, ıslak silin-
meli ya da ıslak temizlenmelidir.

• Süpürülürken yeterli su ile ıslatılmadır.

• İş yerinde düzene ve temizliğe dikkat edilmelidir.

• Makine ve aletlerdeki 
mevcut toz emme sistemleri kul-
lanılmalıdır ❹.

• Açık toz emme tesisatla-
rının (örn.: emme hunisi) takip 
edilmesi gerekmektedir.

• Tozu emen tesisatların 
fonksiyonalitelerinin denetlen-
mesi gerekmektedir. Belirlenen 
arızaların, olabildiğince düzeltil-
mesi ya da amirlere bildirilmesi 
gerekmektedir.

• Kullanıma sunulan kişisel 
koruma donanımlarının kullanıl-
ması gerekmektedir.
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İş Hekimliği Önleyici Muayeneleri

Genel tozun (A ya da E tozu) ya da kuvars tozunun sınır değeri aşıl-
dığında ya da solunum sistemi koruyucuları kullanıldığında özel önleyici 
muayeneler yaptırılmalıdır.

Çalışma Kısıtlamaları

• Hamile ya da emziren kadınların mineral tozun hava sınır değerleri-
nin aşıldığı ortamlarda çalıştırılmaması gerekmektedir.

• Özel sınır değerleri olan kuvars tozları ya da mineral tozlarının mev-
cut olduğu ortamlarda gençlerin çalıştırılmaması gerekmektedir.

İstisnalar:

• Çalışma eğitim sonuçları için gereklidir,

• Gencin korunması bir ehil kişinin kontrolünde ve

• Hava sınır değerlerinin aşılmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
• TMTK 402 “Çalışma yerlerinde tehlikeli maddelerin havada kon-

santrasyonunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi”
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A 1 Önleyici Çalışmaların Te-

mel Prensipler”i
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozlarla Çalışmak”
• Maden Meslek Birliğinin Broşürü “Mineralli Tozlar”
• Maden Meslek Birliğinin Güvenlik Çeki “Mineralli Tozlar”
• Maden Meslek Birliğinin CDsi “Dijital Toz”
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A1.8 Gürültü

Duymayı zedeleyebile-
cek ya da rahatsız edici ola- rak al-
gılanılan sesler gürültü olarak t a n ı m -
lanmaktadır.

Ses düzeyi frekans ile öl-
çülmektedir ve desibel olarak 
tanımlanır.

Duyma yetisi 85 desibe-
lin üstündeki değerlendirme 
düzeyinde zedelenmeye baş-
lar (Tablo 1’e bakınız).

Değerlendirme düzeyi 
8 saatlik bir mesaide ortala-
ma ses düzeyi yüküdür (Tablo 
2’ye bakınız).

Ses düzeyinin 10 desibel 
artması ses şiddetinin iki katı 
artması olarak algılanmakta-
dır.

Tablo 1: 

Deneyimlere göre değerlendirme ölçüsünün 
85 desibeli geçtiği ve kulak koruma donanımı 
kullanılması gereken branşlara göre iş yerle-
ri, iş süreçleri ve iş gereçlerine örnekler.

Sürücü kabini olmayan patlatmalarda
kullanılan delme makineleri ................ 95 – 100
İş taşı elde etmek için el matkapları .... 90 – 100
Yarık delme makineleri ....................... 90 – 100
Delme ve patlatma yoluyla büyük
taşların delinmesi ............................... 90 – 100
Ses yalıtımı olmayan sürücü kabini
olan toprak delme makineleri ............. 85 – 95
Kırma makineleri ve değirmenler
yakınındaki iş yerleri ........................... 90 – 105
Kalıplarla çalışma ................................ 80 – 95
Beton sıkıştırma .................................. 85 – 95
Beton taşı formlama makineleri .......... 90 – 100
Taş işleme makineleri .......................... 90 – 100
Yapışmaların giderilmesi için
gövdelemeve oyma çalışmaları ............ 95 – 110
Pompa, kompresör ve diğer agregalar .. 85 – 95
El çekiciyle çalışma ............................. 90 – 105
Bileme, delme ve oyma makineleri ..... 95 – 105
Kaynak ve kesme süreçleri .................. 85 – 105

Desibel
olarak
ortalama
ses düzeyi
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Yüksek ses düzeyinin uzun süreli etkisi 
sağlığa zarar verebilecek, özellikle duyma ye-
tisini etkileyebilecektir.

Çok yüksek ses düzeylerinde kısa süreli 
münferit ses etkileri kalıcı duyma zararlarına 
sebep olabilmektedir.

Mekandaki seslerden daha yüksekte olan 
münferit ses düzeyleri korkma ya da dikkat da-
ğılmasına sebep olabilir ve böylece yüksek bir 
kaza riski oluşturabilir.

• Ortamdaki değerlendir-
me düzeyleri 85 desibelin üze-
rinde olması durumunda ortam 
gürültülü olarak tanımlanmak-
tadır.

• Şirket bu konudaki uz-
manlar tarafından gürültülü or-
tamların olup olmadığını tespit 
ettirmelidir. Bu araştırmanın 
sonuçları en az 30 yıl saklan-
malıdır.

• 90 desibelin üzerindeki 
ortam değerlendirmelerinde 
gürültü alanları işaretlenmeli-
dir ❶.

• İşaretlenmesi gereken 
alanlar mevcut ise, iş sahi-
bi teknik önlemler ve iş akışı 
(gürültüyü azaltma programı) 
ile ilgili tedbirler belirlemeli 
ve uygulamalıdır.

Tedbirler

Tablo 2 : Desibelde Çalışma
10dB(A) üstü, sesin iki katına çıkması anlamına gelir
10dB(A) altı, sesin yarısına inmesi anlamına gelir
3dB(A) üstü, duymanın iki katı risk altına girdiği an-
lamına gelir
3dB(A) altı, duymanın yarı riski anlamına gelir

Desibel Düzeyi

85 .................... 8 saat

88 .................... 4 saat

91 .................... 2 saat

94 .................... 1 saat

97 .................... 30 dakika

100 .................. 15 dakika

103 .................. 7,5 dakika

106 .................. 3,8 dakika

109 .................. 1,9 dakika

112 .................. 1 dakika

115 .................. 30 saniye

130 .................. münferit durum

Değerlendirme Düzeyi 85 
desibelde

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Tedbirler

• İş tertibatları ve üretim tesisleri gürültüyü azaltma alanındaki en 
ileri teknolojiye göre alınmalı ve işletilmelidir.

Organizasyonel Tedbirler

• İş süreçleri gürültü risklerini en aza indirgeyecek şekilde düzenlen-
melidir.

Önleyici Muayene

• Çalışmaları esnasında sağ-
lığı tehdit edici gürültülere ma-
ruz olan çalışanların iş hekimi ta-
rafından önleyici muayeneler ile 
duyma yetileri denetlenmelidir.

Kişisel Duyma Koruyucuları

• Gürültülü ortamlarda yapı-
lan çalışmalarda iş veren çalışan-
lara duyma koruyucuları vermeli-
dir (Bölüm A 1.1’e de bakınız) ❷ 

❸ ❹.

• 90 desibel değerlendirme 
düzeylerinde ya da işaretlenmiş 
gürültülü ortamlarda kişisel duy-
ma korucuları kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 194 “Kulak Korumalarının Kullanı-

mı İçin Kurallar”
• Gürültüyü Azaltma Programları
• Kaza Önleme Kuralları, bakınız Ek
• A1.1
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A 1.9 Vibrasyon

Birçok işyerinde çalışanlar meydana gelen vibrasyonun etkisine maruz 
kalmaktadır. Vibrasyonun insanlar üzerinde yarattığı etkiye bağlı olarak iki 
türü vibrasyon etkisi vardır: Tüm vücudun maruz kaldığı vibrasyon ve el ❶ 
ve kolların maruz kaldığı vibrasyon ❷.

• Bel omurunda sağlık tehlikesi, örneğin toprak makineleri kullanımında.

• El ve kollar bölgesinde sağlık tehlikesi, örneğin basınçlı havayla 
çalışan aletlerin kullanımında.

• Yüksek kaza riski.

Tüm Vücudun Maruz Kaldığı Vibrasyon

• Taşıt araçlarında, hafriyat araçlarında ve forklift gibi yatay yük ta-
şıma araçlarında ❸ vibrasyona karşı süspansiyonlu sürücü koltukları bulun-
malıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Taşıt araçlarında, hafriyat 
araçlarında ve forklift gibi yatay 
yük taşıma araçlarında düzenli 
bakım ve kontrol yapılmalıdır.

• Eğimsiz güzergahların se-
çilmesi gereklidir.

• Sürüş tarzı yol şartlarına 
uygun seçilmelidir.

Ellerin ve Kolların Maruz Kaldı-
ğı Vibrasyon

• Vibrasyon sönümlemeli iş 
makinelerinin kullanılması,

• Yüksek vibrasyona neden 
olmayan çalışma metodlarının 
kullanılması.

Kavram Tanımları

Algılama Şiddeti K

Vibrasyon maruziyeti ve 
vibrasyonun yol açtığı sağlık teh-
likelerini tanımlamak amacıyla 
Algılama Şiddeti K hesaplanmak-
tadır. Algılama Şiddeti K, frekans 
değeri baz alınarak vibrasyon 
ivmesi ile hesaplanan boyutsuz 
bir büyüklüktür. Etkileme şeklini 
belirtmek amacıyla (tüm vücut: 
W, el ve kollar: H) ve etkileme 
yönünü (X-, Y-, Z- ekseni yönleri) 
bunun yanına ilgili harfler gele-
bilmektedir.

Orta Algılama Şiddeti Keq

Algılama Şiddeti K’nın zamana bağlı olarak dalgalanma göstermesi, 
Orta Algılama Şiddeti Keq olarak tanımlanmıştır. Bu değer, belirli bir iş sü-
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reci veya belirli iş araçlarının kulla-
nımı sonucunda ortaya çıkan vibras-
yon maruziyeti göstermektedir ❹ .

Algılama Şiddeti Kr
(Günlük Doz)

Sağlığın maruz kaldığı zararı 
belirlemek amacıyla, 8 saatlik var-
diyalarda, Vardiya Ortalama Algıla-
ma Şiddeti Kr hesaplanmaktadır.

Vibrasyonun etkisinin günlük 
doz olarak Kr 16,2 seviyesinde oldu-
ğu ve bunu aştığı uzun süreli maruziyet hallerinde sağlık riski artmakta-
dır. Darbeli vibrasyon etkisinin meydana geldiği (vibrasyon ivmesinde kısa 
süreli, tekrarlanan ve en düşük faktör 3 seviyesinde artışlar) hallerde ve 
elverişsiz bir vücut duruşu ile birlikte tüm vücudun maruz kaldığı vibras-
yonlarda bu eşik seviyesi Kr = 12,5 seviyesine dek inmektedir.1 dakikaya 
varan kısa süreli etkilerde K = 112 seviyesinden itibaren kalıcı sağlık teh-
didi oluşabilmektedir.

Ek Bilgiler

• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A 1 “Önleyici Çalışma Temel 
Prensipler”
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A1.10 Denetimler

Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği garantilenmiş olan iş tertibatları kul-
lanılmalıdır.

Denetimler hataların erken teşhis edilmesi ve düzeltilmesi ya da ha-
talı veya yanlış monte edilmiş iş tertibatlarından kaynaklanabilecek riskli 
durumların erken teşhis edilmesi ya da düzeltilmesi için gereklidir.

Denetimi Gerektiren Durumlar

• İlk kullanımdan önce, önemli değişiklikler ve tadilatlar yapıldıktan 
sonra, bakım işlemlerinde güvenlik unsurlarının etkilenmesi durumunda,

• Risk değerlendirmesinin sonucuna göre,

• Özel durumlarda (Örn.: kişi ya da maddi hasarlarda veya uzun za-
manlı kullanım aralarında).

Denetlenmesi Gereken Tesisler

• İşleme almadan önce, değişiklikler yapıldıktan sonra, kurumun tali-
matı üstüne ve düzenli aralıklarda. İşleten risk değerlendirmesine ve İş Yeri 
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Güvenliği Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre denetim aralıklarını belirleme-
lidir ve işleme aldıktan 6 ay sonra kuruma bilgi vermelidir. Denetim ofisleri 
daha kısa bir denetim aralığı belirler ise, kurum denetim aralıklarını belirler.

Denetim Yetkilileri

• İşveren denetim yaptıracağı ehil (şimdiye kadar uzman ve bilir ki-
şiler) kişileri belirler. Denetim esnasında tespit edilen eksiklikler/hatalar 
düzeltilmelidir.

• Özel denetim gerektiren tesisler TÜV gibi yetkili şirketler tarafın-
dan denetlenir.

Denetim Aralıkları

• Denetim aralıkları örneğin; kaza önleme ku-
ralları, teknolojinin genel kabul görmüş kuralları 
ya da üretici tarafından belirlenmiş olabilmektedir.

Denetim Kapsamı

• Denetim kapsamı şirket tarafından risk de-
ğerlendirmesinin sonuçlarına göre belirlenir.

Belgelendirme

• Denetimin sonuçları belgelendirilmeli ve en 
az bir sonraki denetime kadar saklanmalıdır.

• Denetlenmiş iş tertibatları şirket dışında 
kullanılmakta ise, denetim belgeleri iliştirilmelidir. Özel denetlenmesi ge-
reken tesisler şirketin bünyesinde tutulmalıdır.

• Denetlenmiş iş tertibatları ile ilgili bir listenin tutulması tavsiye 
edilmektedir.

Önemli Terimler

İş Tertibatları

Bunlar alet takımları, makineler ya da tesislerdir. Bunlara özel denet-
lenmesi gereken tesisler de dahildir.

Özel Denetlenmesi Gereken Tesisler

• Buhar kazanları hariç basınçlı kap tesisleri,

• Gemilerdeki buhar kazanları hariç buharlı kazan tesisleri,
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• Sıkıştırılmış, sıvı-
laştırılmış ya da basınç 
altındaki gazların dolum 
tesisleri,

• Yanıcı, yakıcı ya 
da zehirli gazlar, buharlar 
ya da sıvılar için içeriden 
yüksek başınçlı hatlar,

• Asansörler,

• Muhtemel patlayıcı 
ortamlarda bulunan tesis-
ler,

• Asetilen ve kalsi-
yum karbid depoları,

• Yanıcı sıvıların 
depo, dolum ve nakliyat 
tesisleri.

Ehil Kişiler

İş eğitimleri, iş deneyimleri ve yakın zamandaki çalışma alanları ge-
reği denetim için gerekli uzmanlık bilgisine sahip kişiler. Gerekli denetim 
araçları ve ekipmanları bu kişinin kullanımına sunulmalıdır.

Teknolojinin Genel Kabul Görmüş Kuralları

Genel kabul görmüş ve pratikte denenmiş teknolojik kurallar. Bunlar 
arasında DIN, VDE, DVGW kuralları, kaza önleme kurallarına ait uygulama 
talimatları, direktifler, güvenlik kuralları ve meslek birliklerinin, Alman 
mühendisler birliğinin, teknik denetim dernekleri federasyonunun bilgi ya-
yınları güvenlik teknolojisi kuralları olarak sayılabilmektedir.

Ek Bilgiler
• Alet ve Ürün Güvenliği Yasası
• İş Yeri Güvenliği Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A 3 “Elektrikli Tesisler ve İş 

Gereçleri”
• Kaza önleme talimatları, Ek’e bakınız.
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A1.11 RiskDeğerlendirmesi

İşveren için risk değerlendirmesi yapmak bir yükümlülüktür. Değer-
lendirme iş türüne ya da iş alanına göre yapılmaktadır. Tipik riskler Tablo 
1’de belirtilmektedir.

Risk değerlendirmesinin Yapılması

Bir risk değerlendirmesinde Taş Ocağı Meslek Birliği güvenlik kont-
rolleri temel alınabilmektedir. Tamirat, bakım ve diğer üretime bağlı ol-
mayan çalışmalar (örn.: kaynak çalışmaları, silolara yükleme yapma) ve 
ayrıca diğer tüm kontrollerde kapsanmayan risk ve tehlikeler de risk de-
ğerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. Bunun dışında ergonomik bağlamlar 
ve ayrıca iş yerine komşu iş yerleri gibi dışarıdan gelebilecek risk ve tehli-
kelerin etkisi dikkate alınmalıdır.
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Ek Bilgiler
• İş Yeri Güvenliği Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A1 “Önleyici Çalışmalar Te-

mel Prensipler”
• Taş Ocakları Meslek Birliği Güvenlik Kontrolleri CD’si

Tablo 1: Risk Değerlendirmesi Çek Listesine Örnek
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A1.12 YangındanKorunma

Yangınlar çalışanların hayatını ve sağlığını tehdit etmenin yanında, 
sıklıkla şirketlerin de yapısını tehdit etmektedir.

Önleyici Yangından Korunma

• İş yerlerinde ya da yakınlarında kolay 
yanıcı, yanıcı ya da kendinden yanıcı maddeler 
yalnızca küçük, çalışmalarda gerekli olan mik-
tarlarda depolanmalıdır.

• Yangın söndürme ekipmanlarını hazır bu-
lundurmak gerekmektedir.

• Yangın söndürme ekipmanlarını gösteren 
işaretler asılmalıdır ve dikkate alnmalıdır ❶.

Yangınla rüzgarın estiği 
yönden mücadele etmek

Yeterli söndürücüyü birbiri 
ardına değil aynı anda kul-
lanmak

Basık yangınlarda önden 
başlayarak söndürme

Tekrar alevlendirmemeye 
dikkat

İstisna: Damlayan ya da 
akan maddeler sonucu olu-
şan yangını yukarıdan aşa-
ğıya söndürme

Kullanılmış tüpler tekrar ye-
rine konmamalıdır. Yangın 
söndürme tüplerinin tekrar 
doldurulması gerekmektedir

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Muhtemel patlayıcı ortamlar ve yangın tehlikesi olan ortamlar işaret-
lenerek belirtilmelidir. Açık ateşleri ve ateşleme kaynağını bu mekandan 
uzak tutmak gerekmektedir.

• Tüm çalışanları yangın söndürme tüplerinin kullanımı ile ilgili bilgi-
lendirmek gerekmektedir.

• Düzenli olarak yangınla mücadele tatbikatı yapılmalıdır.

• Olası yangın için alarm planı hazırlanmalıdır ve bildirilmelidir.

• Kaçış yollarının işaretlenmesi ve boş tutulması gerekmektedir.

• İtfaiye için geçiş yollarının boş tutulması gerekmektedir.

Kaynak, Kesim ve Lehimleme Çalışmaları

• Muhtemel yanıcı ve patlayıcı ortamlarda yapılan kaynak, kesim ve 
lehimleme çalışmalarında bir kaynak izni mevcut olmalıdır.

• Tüm yanıcı parçaların riskli ortamdan çıkarılması gerekmektedir.

• Yangın önleme güvenlik tedbirlerinin kaynak izninde belirlenmesi 
gerekmektedir.

Tablo 1: Yangın söndürücülerin yapısı ve uygunluğu
Taşınabilir izinli yangın söndürücüleri
Not: Tozdan kaynaklanan patlamaların olabileceği ortamlarda kullanılan yangın söndü-
rücülerinin (Zon 21 ve 22) toz duşu ya da sprey jetleri ile dağıtılmış olmaları gerekir. 
Bunlar tozun söndürürken kalmasını önlerler.
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• Yangın nöbeti ve uygun yangın söndürme araçlarının (örn.: toz sön-
dürücüler) yapılan çalışmalar esnasında hazır bulunmasını sağlamak ge-
rekmektedir. Çalışmaların bitirilmesini müteakip 24 saat boyunca ateşlerin 
olup olmadığını kontrol etmek (yangın nöbeti) gerekmektedir.

Bir Yangın Durumunda

• Yangın yeri ile ilgili detayları itfaiyeye bildirmek gerekmektedir.

• İnsanlar tehlikede ise, onlara yardım etmek ya da yardım getirmek 
gerekmektedir.

• Yanan giysileri battaniye ya da benzeri şeylerle söndürmek gerek-
mektedir.

• Yangınla hemen mücadele etmek gerekmektedir.

• Kapıların ya da pencerelerin cereyanı önlemek için kapatılması ge-
rekmektedir.

• Çıkış yolu güvenceye alınmalıdır.

• Söndürme çalışmalarında 1000 V’a kadar olan tesislere güvenlik me-
safesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Su söndürücüleri (Tazyikli) 3,0 m

- Köpük söndürücüleri 3,0 m

-Su söndürücüleri (Pülverize) 1,0 m

- Toz söndürücüleri 1,0 m

- Karbon dioksit söndürücüleri 1,0 m

Yangın Söndürücülerinin Denetimi

Her iki yılda bir yapılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A1 “Önleyici Çalışmalar Temel 

Prensipler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 133 “İş Yerlerinin Yangın Söndürme 

Tüpleri İle Donatılması için Kurallar”
• DIN EN 2 “Yangın Sınıfları”
• DIN EN 3 “Taşınabilir Yangın Söndürme Tüpleri”
• DIN 4844-3 “Kaçış ve Kurtarma Planları İçin Güvenlik İşaretlemeleri”
• DIN EN 14090 “Arsalarda İtraiye İçin Alanlar”
• DIN 14095 “İnşaat Tesislerinde İtfaiye Planları”
• DIN 14096 “İnşaat Düzenlemeleri”
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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A1.13 TehlikeliMaddeler

• Sağlığın zarar görmesi. Örn.: yanmalar, alerjik reaksiyonlar, kanser

• Yangınların ve patlamaların oluşması

Tüm tespitlerin temeli risk değerlendirmesine dayanmaktadır.

Teknik Koruma Tedbirleri

1. Kapalı tesislerin kullanımı

2. Tehlikeli maddelin oluştukları ya da çıktıkları yerde tespit edilmeleri

3. Havalandırma

4. İletken kapların topraklandıktan sonra kullanılması 

Uygulama

• Göz ve cilt ile temaslardan kaçınmak gerekmektedir.

• Tehlikeli maddeler gıda kaplarında muhafaza edilmemelidir ve gıdalar 
da kimyasalların kaplarında muhafaza edilmemeli ve hazırlanmamalıdırlar.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kullanımdan sonra ellerin iyi-
ce yıkanması gerekmektedir.

• Sigara içilmemeli, yemek ye-
memeli ve içecek tüketilmemelidir, 
ayrıca nezle olunmaması gerekmek-
tedir ❶.

• Gıdaların tehlikelimaddelerin 
yakınında muhafaza edilmemeleri 
gerekektedir.

• Temas etmiş giysileri ve ge-
rektiğinde iç çamaşırlarını değiştir-
mek gerekmektedir.

• Yanıcı ya da patlayıcı tehlieli 
maddelerde uygun yangın ve patla-
madan korunma tedbirlerinin alın-
ması gerekmektedir.

• Orijinal ambalajnda ❷ ya da 
özel depo tanklarında ❸ depolan-
malıdır.

• Muhafazalar gerektiğinde bir 
küvette depolanmalıdır ❹.

• İş yerinde yalnızca sorunsuz 
bir iş akışının gerektireceği miktarı 
saklayınız.

Kişisel Koruma Donanımları

El Koruyucuları

Her duruma uygun bir eldiven 
yoktur! Kullanılan tehlikeli madde-
ye gire eldivenin materyali seçilme-
lidir. Mutlaka «dayanıklılık süresi»ne 
dikkat edilmelidir.

Göz Koruyucuları

• Basit denetim çalışmalarında 
ve laboratuvarda genelde çerçeve-
nin yan korumaları da olmalıdır.
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• Sıçrama riski olan durumlar-
da ve asitler ve çözeltiyle çalışıldı-
ğında kapalı bir gözlük kullanılma-
lıdır.

• Yakıcı ve yanıcı gazlarıni bu-
harların ya da aerosollerin ortaya 
çıkabileceği ortamlarda gaza karşı 
koruyan gözlük kullanılmaldır.

• Yüz siperi yalnızca uygun 
gözlük ile birlikte kullanılmalıdır.

Giysi

• Kapalı giysi ve ayakkabılar 
(Laboratuvarda: kapalı laboratuvar önlükleri)

Cilt Koruyucuları

Bir cilt koruma planına göre cilt temizliği yapılmalı ve cilt koruma 
önlemleri alınması gerekmektedir. Eldivenlerin altında nem oluşması du-
rumunda ince pamuktan alt eldivenler giyilebilmektedir.

Ek Tedbirler

• Yakıcı maddeler: önlük

• Yüksek yangın riski: zor yanıcı dokudan ya da zor yanıcı pamuktan 
giysiler (iç çamaşırı dahil). Kesinlikle polyester ya da yapay liflerden yapıl-
mış kıyafetler giyilmemelidir!
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Ek Bilgiler
• Şirket Güvenlik Yönetmeliği
• Tehlikeli Madde Yönetmeliği
• TMTK 002 “Tehlikeli Maddeler İçin Teknik Kuralların Durumu İle 

İlgili Bir Derleme – TMTK”
• TMTK 900 “İş Yerinde Hava İçin Sınır Değerleri” (yakın zamanda 

değiştirilecek)
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 696 „Maden Sanayinde Tehlikeli 

Maddeler“
• İnşaat Meslek Birliğinin WINGIS CD› s’i (GISBAU)
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A 1.14 Beton Sanayinde Kromatlar

Çimento, inşaat sanayiinde beton üretimi için bir çok farklı uygulama 
alanında yer almaktadır

Çimento inşaat sektöründeki en sık oluşan hastalıklardan birine sebep 
vermektedir. Bu hastalığa “duvarcı uyuzu” denmektedir. Çimento ekze-
maları çimentoda bulunan hassaslaştırıcı krom (VI) bileşimlerinden (kro-
matlar) kaynaklanmaktadır. 1994-2003 yılları arasında üye şirketlerce Taş 
Ocağı Meslek Birliği bağlamındaki iş alanlarında tespit edilen cilt hastalık-
larının (BK no. 5101) % 80’inden fazlası ilgili çalışanların ıslak beton ya da 
harç ile temas ettikleri durumlarda oluşmuştur.

Şirkette

• Az kromat (2ppm kromattan 
az) içeren çimentonun kullanılması ❶. 
Az kromatlı çimento normal kromatlı 
çimento ile aynı inşaat teknik özellik-
lerine sahiptir. Az kromatlı çimento da 

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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zararlı olabilmektedir. Çimentonun cilde zarar veren özellikleri sebebiyle 
cildi ve elleri koruyan etkin tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İş Veren

Cildin temizlenmesi, korunması ve bakımı için ürünlerin çalışanlar 
için hazır edilmesi!

Bir cilt koruma planının hazırlanması gereklidir (iş hekimi bu konuda 
destek sağlamaktadır).

Çalışanlar

Çalışanlar çalışma alanında kararlı bir şekilde cilt koruma temizli-
ğinde bulunmalıdırlar ve genelde sarı renkte olan nitril emdirilmiş pamuk 

eldivenleri ❷ giymelidirler. Ayrıca cilt 
koruma planı doğrultusunda iş hijyenini 
uygulamalıdırlar. Genel kabul görmüş 
deri eldivenler sıvı geçirgenliği sebebiy-
le ve sıklıkla kromlanmış olduklarından 
uygun değillerdir.

Taze beton ile cilt temasından ka-
çınılmalıdır!

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
• TMTK 613 “Kromat İtiva Eden Çimento ve Kromat İtiva Eden 

Çimento Üretimi İçin
Yedek Maddeler , Yedek Süreçler ve Kullanım Sınırlandırmaları”
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A 1.15 Kalıp Yağları

• Kalıp yağları/kalıp ayırıcıları-
nın “biyolojik olarak bozunabilen” ve 
“biyolojik olarak bozulmayan” türleri 
satışa sunulmaktadır.

• “Biyolojik olarak bozulmayan” 
türde kalıp ayırıcıları mineral yağ frak-
siyonu (en yüksek oranda ester mevcut 
olup; bu, formaldehid bölücü özelliğe 
sahip koruyucu madde eklenerek man-
tar üremesine ve mikrobik bulaşmaya 
karşı koruma sağlamaktadır).

• “Biyolojik olarak bozunabilen” türde kalıp ayırıcılarına ayrıca biyo-
lojik olarak bozunabilen etkin maddeler ilave edilmektedir.

• Yanıcı veya patlayıcı karışımların oluşması, özellikle püskürtme sı-
rasında,

• Cilt, mukoza, solunum yolları ve gözlerde hasar,

• Yağlanmış kalıplar üzerinde kayıp düşme riski.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Elleçleme

• Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’nda belirtilen tehlike uyarılarına 
ve işletme talimatlarına uyulmalıdır ❶

• Kalıp ayrırıcıları, sünger veya püskürteç/dönertabla veya püskürt-
me nozülü ile uygulanmalıdır ❷

• Uygulama, bu sırada oluşan türbülans sonucunda patlayıcı bir mine-
ral yağı ve hava karışımı meydana gelmesi nedeniyle kalıp yüzeyine yakın 
bir noktadan gerçekleştirilmelidir.

• Cilde temas önlenmeli ve 
temas halinde temasa maruz kalan 
yerler su ve sabunla yıkanmalıdır,

• Göze teması halinde, gözler 
suyla yıkanmalı ve göz doktoruna 
danışılmalıdır,

• Duman ve ateş yasakları ko-
nulmalıdır ❸

• İşyerinde depolanan malze-
me miktarı, bir vardiya ihtiyacı ile 
sınırlandırılmalıdır,

• Kaplar kapalı tutulmalıdır,

• Uygulama sırasında mekanda 
havalandırma önlemleri alınmalıdır 
(pencere ve kapılar açılmaldır),

• Yağlanmış kalıpların üzerine 
çıkılmamalıdır.

Çalışanlara Yönelik
Sınırlandırmalar

• Kalıp ayrıcı üzerinde çapraz 
haç işareti bulunuyorsa, bu tehlike-
li bir madde olduğunu göstermekte 

Tedbirler
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olup, hamilelerin veya eğitim amaçları haricinde genç yaşta insanların bu 
maddeyi kullanması yasaklanmalıdır.

İşletme Talimatları

• Kalıp yağının tehlikeli bir madde olması halinde, işletme talimatları 
hazırlanmalıdır.

Kişisel Güvenlik Donanımları

• Cilde temas etme tehlikesi bulunması halinde, içine yağ geçirmeyen 
eldivenler giyilmelidir,

• Püskürtme işlemi sırasında koruyucu gözlük takılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Gençler İş Güvenliği ve Anneler İş Güvenliği yasaları
• Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
• Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
• A 1.13
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A 1.16 Takılma ve Düşme Riski

• Düz zeminde takılma, kayma ve burkma,

• Daha yüksekte olan çalışma yerlerinden düşme,

• Araçlardan ya da iş makinelerinden atlama.

Takılma ve Düşme Kazalarının Sebepleri

• Teknik, yapısal (örn.: zararlı ya da uygunsuz taban, takılınabilecek 
kenarlar),

• Organizasyonel (örn.: kirli yerler, iyi işaretlenmemiş geçiş yolları),

• Davranışsal (örn.: rahatlık, konsantre olmama, düzensizlik).

Ulaşım Yolları

Ulaşım yolları Bölüm A 1.20’nin gerekliliklerine göre oluşturulmalıdır.

Özellikle dikkat edilmesi gerekenler:

• Ulaşım yolları olabildiğince düz olmalıdır ya da yalnızca az eğimli 
olmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Ulaşım yollarında çukurlar, 
oluklar ya da başka takılma olanak-
ları olmamalıdır. Takılma olanakları 
tanımından beton plakalarda 4mm 
ve ızgaralarda 3mm’lik genel yük-
seklik farkları anlaşılmaktadır.

• Boşalma açıklıkları, oluklar 
ve benzeri derinlikler: Güvenli ve 
tabana eşit düzeyde kapatılması 
gerekmektedir

• Ulaşım yollarının özellikle 
aşınan bölümleri: Ek bir dayanık-
laştırma gereklidir (Örn.: Merdiven 
basamaklarının kenarlarının sabit-
leştirilmesi).

• Kaygan zeminlerden kaçın-
mak (Örn.: Merdivenlere kaymayı 
engelleyen plastik parçaların ek-
lenmesi ❶ ya da yüzeyin pürüzlen-
dirilmesi ya da mekanik pürüzlen-
dirme).

• İş yerinde ❷ ve ulaşım yol-
larında düzen ve temizlik (Örn.: 
Ayakkabıların temizlenmesi için 
olanak sağlamak) ❸

Merdivenler

Merdivenler sağlam ve kay-
mayı önleyici olmalıdırlar (Bölüm A 
3.3, A 3.4’e de bakınız).

Araçlara ve İnşaat
Makinelerine Çıkmak

• Araçlara ve inşaat makinelerine çıkma kısımları kaymayan, yeterin-
ce geniş ve derin basma yerlerinin yanısıra güvenli çıkış ve iniş için tutma 
demirleri gereklidir ❹.

• Atlanmamalıdır.
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Düşme Emniyetleri

Düşme emniyetleri asgari olarak aşağıdaki yüksekliklerde mevcut ol-
malıdır:

- Düşme yüksekliği > 1m: 1,00m

- Düşme yüksekliği > 12m: 1,10m

- Ek olarak eğimli bir çatı var ise: 1,20m

• Makinelere çıkarken düşme yüksekliği 0,50m ise en az 1,10m yük-
sekliğinde olan bir trabzan takılmalıdır.

• Araçların ya da iş makineleri üstünde bulunan ulaşım yollarının ya 
da iş alanlarının 2m yüksekliğinde olması durumunda kişilerin düşmeye 
karşı korunması için tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği
• Maden Meslek Birliği Önlem Paketi “Güvenli Durmak ve Yürü-

mek”
• A1.2, A 1.20, A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4
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A 1.17 Kaldırma, Taşıma, Zorlayıcı Duruş

Kaldırma, taşıma ve zorlayıcı duruşlar gibi meslek zorlukları vücudun 
hareketli kısımlarına zarar vererek sınırlandırılmasına ya da kalıcı zararlar 
verebilir. Özellikle eklemlerdeki aşınma sonucu intervertebral disk hasta-
lıkları oluşabilmektedir.

Sırtı zorlayan çalışmalara örnekler:

• Doğal taşların işlenmesi için el 
ile kaldırma ve yığma,

• Özellikle inşaatlarda inşaat 
taşlarının el ile nakli,

• Harcın kovalarda nakli,

• Uzun süreli zorlayıcı durum-
larda bulunma (çömelik, eğilmiş du-
rumda ya da yukarıda bulunan şeylere 
ulaşarak çalışma), hazır beton taşları-
nın üretiminde (yer taşları), hazır be-
ton parçalarının üretiminde (destek-
lerin ve küçük parçaların montajı) ya 
da doğal taşların döşenmesinde.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Materyal taşımak için yardımcı araçların kullanılmalı. örn: vinç, kal-
dıraçlar ❶ kaldırma araçları, çuval arabaları ❷

• İşleme yerlerinin birbiriyle tekerlekli bantlar ile birleştirilmesi,

Yüksekliği ayarlanabilir iş masalarının kullanılması ❸

• Ağırlıkların azaltılması, azaltılmış konteyner boyutları (Tablo 1’e 
bakınız),

• Uzun taşıma yollarının kısaltıl-
ması,

• Materyalin yükseltilmiş bir diz-
lemde işlenmesi ve depolanması,

• Çalışırken vücut duruşunun de-
ğiştirilmesi ve kısa araların verilmesi,

• Vücut koruyucu tedbirlerin kul-
lanılması (Örn.: diz koruyucuları),

• Vücudun soğuktan korunması, 
sırtın ve eklemlerin sıcak tutulması 
gerekmektedir.

Yaş

15 – 18

19 – 45

45’den

Açıklama: (*) Tavsiye edilen sınır değerler

Tablo 1: Kaldırırken ve taşırken kg biriminde sınır değerleri

Kaldırma ve Taşımanın sıklığı

bazen

Kadınlar

15

15

15

Erkekler

35

55*

45*

sıklıkla
(> 40 x / Mesai başına)

Kadınlar

10*

10*

10*

Erkekler

20*

30*

25*

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Yük Taşıma Yönetmeliği
• Maden Meslek Birliği Önlemler Paketi “Sırtı Koruma Bilgileri”
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A 1.18 Ergonomi

Ergonominin hedefi iş koşullarının insana uygun şekilde oluşturulma-
sını sağlamaktır. Her insan iş yüküne farklı tepki vermektedir. Farklılıklar 
yapıdan, yaştan, cinsiyetten ve aynı anda ruhsal ve bedensel performans-
dan kaynaklanmaktadır.

• Erken yorulma,

• Yanlış yüklenme,

• Az ve çok iş yükü,

• Sağlığa verilen zararlar.

Taşıtlar

• Titreşimi azaltan koltuklar,

• Ayarlanabilir koltuklar,

• Etrafı iyi bir şekilde görebilme,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

70

• Güvenli binme ve inme olanakları,

• Sürücü kabininde gürültü ve toz emisyonunun azaltılmış olması,

• Klima.

Makine, Tesis, Aletler

• İnsanların vücut güçlerine ve ölçülerine uygun makine, tesis ve alet-
lerin kullanımı.

İş Yerleri

• Ayakta ve oturarak çalışma için yeterli alan ve mekan.

• Sürekli tekrarlanan el hareketlerinde çalışma alanının sınırlandırılması

• Ayakta çalışma yüksekliği (masa yüksekliği):

- Büyük, ağır parçalarda: 700 - 
900 mm

- Küçük parçalarda ve ince iş-
lerde: 900 - 1000 mm ❶

• Yazı ile etiketleme gibi ince 
işlerde her zaman oturarak çalışma 
olanağı vermek gerekmektedir. Otu-
rarak çalışma ayakta çalışmaya göre 
önceliklidir (gerekirse yarı oturarak).

• Yönetim ve kontrol çalışma-
ları için Bölüm A 1.27’de tanımla-
nan gerekliliklere bakınız.

Çalışma Ortamı

• Aşağıdakiler ile ilgili uygun 
durumları oluşturmak:

Aydınlatma, klima, gürültü, 
alan (Bölüm A 5.7’ye de bakınız),

• İklime göre uygun iş giysileri-
ni sunmak,

• Soğuk iklimlerde ısınma ola-
nağı sunmak.
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Yüklerin Kaldırılması ve Taşınması,

Mecburi Duruş

• 20 kg’ın üstündeki yüklerin düzenli olarak kaldırılması ve taşınma-
sı uygun nakliye araçları ve kaldırma araçları ➋ ile olmalıdır (Bölüm A 
1.17’ye de bakınız),

• Sık ve uzun süreli mecburi duruşlardan (eğilme, çömelme, dizle-
rin üstüne oturma) uygun yardımcı ekipmanlar yardımıyla kaçınılmalıdır 
(Örn.: Çelik örücülerinde masaların kullanımı) ➌

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği

• İş Yeri Direktifleri

• A1.17, A 1.27, A 5.7
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A 1.19 Ofis ve Monitörli Çalışma Yerleri

Ofis ve monitörlü çalışma yerle-
rindeki çalışmalarda fiziksel, görsel 
ve psikolojik rahatsızlıklar oluşabil-
mektedir. Genelde aşağıda belirtilen-
ler gibi bir çok farklı belirtileri vardır: 
Baş ve kas ağrıları, hareketi etkileyen 
hastalıklar, göz ya da görme problem-
leri, cilt, solunum yolları ya da psiko-
lojinin bozulması gibi.

Ofis çalıma yerlerinin tasarlan-
ması ve güvenlik koşulları ile ilgili ih-
laller düşme ve takılma gibi tipik ofis 
kazalarına sebep olabilmektedir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Oturma Yüksekliği Ayarlanabilir
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Mekanın Tasarlanması

• Çalışan başına 8 -10 m2’lik çalışma alanı, açık mekan ofislerde 12 - 
15 m2 arası,

• Mekanın atmosferi ve renk 
dekorasyonunun dikkate alınması,

• Çalışma alanında asgari 500 
lux aydınlatma,

• Çalışma alanlarında aydınlat-
manın pencerelere paralel yerleşti-
rilmesi,

• Aydınlatmada ışıkların renk-
leri doğal beyazdan sıcak beyaza 
kadar olması,

• Lambalar parıldamamalı ve 
titrek yanmamalıdır.

Masa

• Masaların yüksekliği 72 cm 
olmalıdır ❶,

• Yüksekliği ayarlanabilir ma-
salarda yükseklik çalışanın boyuna 
göre ayarlanmalıdır (68-76 cm),

• Gerekli olduğunda ayak des-
tekleri eklenmelidir,

• Masanın yüzeyi en az 1,20m 
ila 1,60m uzunluğunda ve 0,80m ge-
nişliğinde olmalıdır,

• Masanın altında ayaklar için 
yeterli hareket alanı olmalıdır,

• Parlak olmayan yüzeyler yan-
sımayı engellemek için tercih edil-
melidir, açık renkler koyu renklere 
göre tercih edilmelidir.

Sırt kısmının ayarlanması

Tedbirler

Oturma yerinin tamamı kullanılmalı
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Koltuk

• Yalnızca 5 ayağı olan, frenle-
nebilen tekerlekleri ve aynı zaman-
da yüksekliği ayarlanabilen, dönebi-
len koltuklar tercih edilmelidir, 

• Sırt kısmı yükseklik ve eğim 
olarak ayarlanabilmelidir,

• Kullanıcıları koltuğun ergono-
mik olarak doğru ayarları konusunda 
bilgilendirmek gerekir ❷ ❸ ❹ ❺

Gürültü

• Gürültü düzeyi az olan faks, 
yazıcı ve fotokopi makineleri kulla-
nılmalı ya da bu makineler ayrı bir 
odada bulundurulmalıdır,

• Çalışma ortamında değerlendirme düzeyi < 55 desibel olmalıdır.

Monitör

• Kişi ile monitörün arası ortalama 45 ile 80 cm arasında olmalıdır ❶,

• Monitördeki en üst satır dik göz yüksekliğinde olmalıdır,

• Sıklıkla yazı yazılması gerektiğinde kağıt tutucu kullanılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Monitörlü çalışma ortamları (G 37) için ön görülen önleyici muaye-
neler tavsiye edilmektedir.

Ek Bilgiler
• İş Güveniği Yasası
• Monitörlü Çalışma Yerleri Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 650 “Monitörlü Çalışma Yerleri ve 

Ofisler – Yapılar İçin Kılavuzlar”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 774 “Ofis Çalışma Sistemleri – Ofis-

lerin Sistematik
 Planlanması ve Kurulması İçin Yardımlar”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 856 “Ofiste Aydınlatma”
• A5.7

Dinamik Oturma
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A 1.20 Şirketiçi Ulaşım Yolları

Bu bölüm sabit yapılandırılmış ulaşım tesisleri, yolları ve iş yerleri 
üzerinedir. İnşaatlarda iş yerleri ve düşme emniyetleri bu bölümce kapsan-
mamaktadır (Bölüm A 1.2, A 3.1, A 3.2’ye de bakınız)

• Düşme,

• Aşağıya düşme,

• Kayma,

• Takılma,

• Bir şeylerin çarpması.

Genel Gereklilikler

• Yaya ve araş yollarının ayrılması ❶,

• Ulaşım yollarının diğer alanlardan 
(Örn.: Depo alanları) ayrılması. Örn.: 
İşaretlenerek ❷ etrafı çitlenerek, engel-
ler koyarak,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Çalışma ve depo mekanları 
1000 m2’den fazlabir alan kaplamak-
ta ise ulaşım yollarının işretlenmesi,

• Sürekli risk alanlarının ve takıl-
ma yerlerinin sınırlarının belirtilmesi 
ya da işaretlenmesi (Örn.: Sarı siyah 
işaretlemeler),

• Kısıtlı süreli risk alanlarının 
sınırlarının belirtilmesi ❸ ya da işa-
retlenmesi (Örn.: İnşaatlar, kırmızı 
beyaz işaretlemeler),

• Şirketiçi trafiğin düzenlenmesi,

• Ulaşım yollarının görülebilir şe-
kilde düzenlenmesi, Yardımcı araçlar: 
panoramik ve küre aynalar ❹

• Kurtarma yollarının ve acil çıkışların belirlenmesi ve işaretlenmesi,

• Ulaşım yolları ve zeminler kaymayı önleyen malzemeden olmalıdır,

• Ulaşım yolları delik, oluk ya da başka takılma engelleri içermemelidir,

• Yeterli aydınlatma mevcut olmalıdır (Tablo 1’e bakınız),

• Kurtarma yollarının ve özel risklerin oluşabileceği çalışma yerlerin-
de acil durum ışıklandırmasının kurulumu gereklidir (Örn.: Tehlikeli mad-
deler ile çalışmalarda bu yerlerden risksiz şekilde çıkılabilmesi için.

Çalışma Yerinin Türü, Ulaşım Yolları

Binalarda
Kişiler için ........................................................................................50
Kişiler ve araçlar için ...............................................................100
Merdivenler, yürüyen merdivenler ve eğimli ulaşım yolları ..................100
Yükleme rampaları .................................................................100
Otomatik taşıma sistemleri ya da ulaşım yolları alanında bulunan .........100

Açıkta
Açık maden ocakları ................................................................. 20
Kargolanacak maddelerin çalışma alanındaki depolar ......................... 30
Açıkta bulunan şirketsel ulaşım bölgeleri ........................................ 30
Yükleme noktaları ................................................................... 30

Mecburi Aydınlatma 
Düzeyi, Lux

Tablo 1: İş Yerleri Direktifi 7/3 ve 41/3e göre mecburi aydınlatma düzeyleri
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Düzlemde Bulunan Ulaşım Yollarının Geçiş Yükseklikleri

• Geçiş yüksekliği asgari 2,00m olmalıdır,

• Vasıtalar için Tablo 2’de belirtilen değerler geçerlidir.

Düz Yolların Genişliği

• Ulaşım yollarının genişliği 
araçların genişliği ve bu yolları kul-
lanan ortalama kişi sayısı ile doğru-
dan orantılıdır (Tablo 3’e bakınız).

Yürüyenin kontrol ettiği
endüstriyel araçlar

Sabit kontrollü
endüstriyel araçlar

Mobil vinçler
Kamyonlar

Ulaşım yollarının üstünde m olarak boş yükseklik

Kaldırma lifti olmayan ya da kü-
çük lift yüksekliği olan vasıtalar 
( ≈ 1,2 m kaldırma)

2,00

2,50

4,00

Kaldırma yüksek-
liği çok olan vası-
talar

3,50

Tablo 2: Ulaşım yollarının üstünde olması gereken boşluk yüksekliği
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Makine Tesislerine Ulaşım

Makine tesislerine ulaşımlar aşağıdakiler olabilir:

• Borda iskeleleri,

• Rampalar (0° ≤ yükselme eğimi < 20°),

• Merdivenler (20° ≤ yükselme eğimi < 45°),

• El merdivenleri (45° ≤ yükselme eğimi < 75°),

• Basamaklar (75° ≤ yükselme eğimi < 90°),

(Bölüm A 3.4’e bakınız).

Borda İskeleleri
• 0,50m düşme yüksekli-
ğinde trabzan gereklidir.

• Eğilimli borda iskelele-
rinde malzemeler Tablo 
4’e göre seçilmelidir.

Ulaşım yolunun 
türü

Yaya yolu

Yaya yolu

Araç yolu

Araç yolu

Yaya yolu ve
araç yolu,
kombine

Durum

Ana yol

Tali yol

Tek yön,
20 km/saatden
az hız

Karşı trafik,
20 km/saatden
az hız

Giriş kapısı ala-
nında yasaktır

Asgari genişlik
Birim: m

1,25

0,75

Araç ya da
yük genişliği + 1,0 m

Araç ya da yük
genişliğinin iki katı 
+ 1,4 m

İlgili yolun aynısı
+ 0,5 m

Açıklamalar

Kullanıcı sayısına bağ-
lıdır

En geniş genişlik
belirleyicidir, yüksek
hızlarda genişlik
arttırılmalıdır

En geniş genişlik
belirleyicidir, daha
yüksek hızlarda
genişlik arttırılmalıdır

Çakışma alanları, 
merdiven girişleri 
özellikle emniyete 
alınmalıdır

Tablo 3: Ulaşım Yollarının Asgari Genişlikleri
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• Zeminlerin kayganlığı 
azaltıldığında 10° yükselen bir 
eğim açısında ayak basma yerle-
rinin eklenmesi gerekmektedir ❺

• 24° bir yükselme eğimin-
de basamaklar eklenmelidir.

• Genişlik en az 0,60m 
olmalıdır (Nadiren kullanım: 
0,50m), karşıdan trafik oldu-
ğunda en az 1,00m olmalıdır.

• Geçiş yüksekliği 2,10m olmalıdır.

• Çelik ızgaralar kaldırma ve 
kaydırmaya karşı emniyete alınmış 
olmalıdır. Profil ile ızgaralar arasın-
daki basit mandallar itmeye karşı 
emniyeti sağlamazlar. Kayma sonucu 
ızgaranın üstüne bulunduğu profil-
den aşağıya düşme riskinin olduğu 
durumlarda ızgaralar en az dört köşe 
yerden taşıyıcılara bağlı olmalıdırlar.

Rampalar

• 0,50m bir düşme yüksekliğinin üstünde olan yerlerde trabzanlar ol-
malıdır (İstisna: yükleme rampaları).

Merdivenler

• Merdivenlerin en az bir trabzanı olmalıdır. 1,20m ya da daha geniş 
merdivenlerde iki trabzan olmalıdır.

• Merdiven ölçüleri:

- Basamak g ve eğim h 
şu formule uygun olmalıdır-
lar: 600 ≤ g + 2 h ≤ 660,

- Eğim bir merdivende 
olabildiğince sabit tutulma-
lıdır,

- r kesişmesi ≥ 0,010m 
olmalıdır (platform ve pod-
yumlarda da),

Yükselen Eğim açıcı

3°den 10°ye kadar .................. R9

10°den 19°ye kadar ..............R10

19°den 27°ye kadar ..............R11

27°den 35°ye kadar ..............R12

35°nin üstü..............................R13

Değerlendirme
Grubu

Tablo 4: Borda iskelelerinde kayganlık durumu
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- En üst basamak platform 
ile aynı yükseklikte olmalıdır,

- geçiş yüksekliği e en az 
2,30m olmalıdır,

- boşluk c en az 1,90m ol-
malıdır,

- w genişliği en az 0,60m 
olmalıdır.

• Birden fazla kişi aynı 
anda yan yana geçecek ise: 
1,00m, Nadir kullanımlarda: 
0,50m,

- Merdivenin en üst kıs-
mında bir podyumun monte 
edilmesi

H>3,00m her bir basamak 
için,

- Podyum uzunluğu l ≥ 
0,80m olmalıdır.

El Merdivenleri

• El merdivenlerinin iki trabzanı olmalıdır,

• El merdivenlerinin ölçüleri:

- Basamak derinlikleri t; asgari 0,08m olmalıdır,

- Eğim h; 0,25m’den fazla olmamalıdır,

- Eğim bir el merdiveninde olabildiğince sabit olmalıdır,

- Podyumun ya da basamağın altındaki çakışma r ≥ 0,01m olmalıdır,

- Basamak genişliği w; 0,45m ile 0,80m arasında olmalıdır (tercihen: 0,60m),

- Geçiş yüksekliği e; en az 2,30m olmalıdır,

- Boşluk c; en az 0,85m olmalıdır,

- Merdiven yüksekliği h; bir el merdiveni 3,00m’yi geçmemelidir.

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği
• İş Yeri Direktifleri
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• DIN EN ISO 14122 Bölüm 1 – 3 “Makine Tesislerine Sabit Girişler”
• A1.2, A 3.1, A 3.2, A 3.3
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A 1.21 Umumi Trafik Alanları

I. Genel

Birçok şirket ve fabrika alanlarında, özel mülkiyette olmalarına rağ-
men, umumi trafik akışı geçmektedir. Bu durumda yasal düzenlemelere 
göre şirketler tarafından tedbirlerin alınması gerekmektedir.

II. Trafik Alanları

a) Yasal olarak umumi trafik alanı:

Yasal olarak sorumlu kişi istediğinde ya da müşteriler gibi her kişi için 
kullanıma açık olduğunda.

b) Aslında umumi trafik alanı:

Trafik alanı umuma açık bir şekilde izin verilerek ya da sessizce göz 
yumulduğu için herkesçe kullanıldığında (örn.: Bir alış veriş merkezinin 
park yeri).

c) Umuma açık olmayan trafik alanı:

Yasal sorumlu kişinin (sahibi, kiracısı) istemesi sonucu halka açık ol-
mayan trafik alanı.
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III. Umuma açık olmayan trafik alanı için üç kural

1. Sınırlandırma

• Yasal sorumlu kişi, kişi ve araç trafiğini süre olarak kısıtlamalı ya da 
tamamen engellemelidir.

2. Sınırlandırma Önlemleri

• Sınırlandırma önlemleri yasaklama levhaları ile birlikte trafik ışıkla-
rı ve bariyerler ❶ olabilir. Uyaran ya da yasaklayan levhalar tek başlarına 

yeterli değillerdir.

• Mekanın belirli bir misafir 
grubu var ise, kişilere özel izin bel-
gesi verilebilir.

3. Sınırlandırma Kontrolleri

• Sınırlandırmalar kontrol edil-
melidir.

• Bariyer, trafik ışıkları vs. 
kullanımında her bir geçiş için ayrı 
açılma sağlanmalıdır. Bu şekilde 
duruma göre giriş izni verilir ya da 
verilmez.

• İzin belgesi ile sınırlandırma-
larda bu izinler düzenli olarak kont-
rol edilmelidir.

IV. Sonuçlar

Arsa umumi ya da kısmen umu-
ma açık ise, trafik yönetmeliği, tra-
fiğe çıkma izni yönetmeliği ❷ sürücü 
izin yönetmeliği ❸ ve mecburi trafik 
sigortası yönetmeliği devreye girer.

V. Tavsiyeler

Donanım, izin ve işaretleme 
konuları ile ilgili olarak trafik ku-
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rumları ya da idareleriyle iletişime girmek gerekmektedir. Dahası, aracın 
üreticisi ile mevcut bilir kişi raporları ile ilgili olarak iletişime girilebilir. 
Sigorta, şirketteki bu durumlar ile ilgili bilgilendirilmelidir.

Çalışanların ehliyetleri kontrol edilmelidir.

Ek Bilgiler
• Trafik Yönetmeliği
• Trafik Düzenleme Yönetmeliği
• Mecburi Sigorta Yasası
• Ehliyet Yönetmeliği
• Maden Meslek Birliği Önlemler Paketi “Kamuya Açık Özel Arazi”
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A 1.22 Trafik Emniyeti

• Sürücülerin hatalı davranışları,

• Eksik ya da yanlış yük emniyeti, fazla yük,

• Çevresel etkiler,

• Araçların eksik teknik durumları.

Şirket

• Emniyet kemerinin takılması,

• Ayağı iyice kavrayan ayakkabı giyilmesi,

• Düzenli aralıklarla mola vermek,

• Güzergahın önceden planlanması,

• Reel bir yol-zaman planlaması yapmak,

• Yangın söndürme tüplerini ulaşılabilir bir yerde bulundurmak,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Klimalar kullanmak,

• Mevsimine göre yazlık ve kışlık lastiklerin takılması,

• Yetkisiz kullanıcılara karşı koruma,

• Yalnızca kulaklık ile telefonda konuşma.

Tamir/Bakım

• İnceleme ve bakımın üreticinin servis planına göre yapılması,

• Aracın düzenli olarak iç ve dış temizliğinin yapılması,

• Akan trafiğin risk alanlarında 
bakım çalışmaları yapıldığında ikaz 
giysileri giyilmelidir ❶

Organizasyon

• Aracın kullanımı ile ilgili bil-
gilendirme yapılmalıdır. İçerikler 
aşağıdaki gibi olabilmektedir:

- Yola çıkmadan önce kontrol-
ler,

- Araç tipine göre kullanım 
özellikeri,

- Şirket arazisinin özellikleri,

- Arıza ve trafik kazalarında 
davranışlar,

- Taşıma esnasında yükün em-
niyete alınması,

• Farklı eğitime katılma olana-
ğının sunulması:

- “Yükün Emniyete Alınması”,

- “Güvenlik eğitimi” ❷,

- “Trafikte Stress”,

- “Güvenlik ile sür ve kara geç: 
Güvenli, ekonomik ve çevreye dost 
sürmek”
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Denetimler

• Lastiklerin durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi (hava basın-
cı, profil, hasarlar)❸, farlar, cam silecekleri, yakıt durumu,

• Araçların yılda en az bir defa yetkili bir kişi tarafından araç durumu-
nun denetimden geçirilmesi,

• Trafik Yönetmeliğine göre aracın düzenli olarak yetkili bir kişi tara-
fından denetlenmesi sağlanmalı,

• Önemli değişikliklerde yetkili bir kişi tarafından denetimi yaptırıl-
malı,

• Denetimlerin sonuçlarının denetim kitapçığına işlenmesi ve incele-
nebilmesi için hazır bulundurmalıdır.

Personelin Sorumlulukları

• Güvenilebilirlik, mantıklılık, deneyim uygunluğu tespit edilmelidir,

• İşe başlamadna önce sürücü ehliyeti incelenmelidir ve sonrasında 
bu inceleme düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Temel kural; “Sürme, yönetme ve denetleme çalışmaları” G 25’e 
göre iş hekimliğinin önleyici muayeneleri ile fiziki uygunluk tespit edil-
melidir,

• 50 yaşını geçiren kişilerde sağlık muayenesi yaptırılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Trafik Yönetmeliği
• Trafik Düzenleme Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Temel Prensipleri 915 “Sürücü Personelin 

Araçları Denetlemesi”
• İnşaat Meslek Birliği Temel Prensipleri 916 “Ehil Kişilerin Araçları 

Denetlemesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 649 “El Kitabı: Araçlarda Yükün 

Emniyete Alınması”
• Maden Meslek Birliğinin Önlem Paketi “Güvenliğin Uygulamalı 

Eğitilmesi”
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A 1.23 Yabancı Şirketlerin Çalışması

• Yabancı şirketlerin iş alanlarının kendi aralarında ve iş vereninki ile 
çakışması,

• Yabancı iş tertibatlarının kullanımı,

• Şirket içi ulaşım,

• Yabancı şirketin mekanda yapılan çalışmaların süreçleri hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmaması.

• Bir koordinatörün belirlenmesi ❶ ,

• İşlerin planlanmasından önce iş veren ile yabancı firmanın iş alanını 
incelemeleri ❷,

• Yabancı şirket tarafından kendi çalışanları için bir risk değerlendir-
mesinin yapılması,

• İş verenin kendi çalışanları için bir risk değerlendirmesinin yapıl-
ması,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Bu iki risk değerlendirmesinin uyumlaştırılması,

• Koordinatör ile gerekli tedbirlerin ortaklaşa değerlendirilmesi ve 
belirlenmesi için ön görüşme,

• İş veren ve yabancı şirketin sorumlu muhataplarının açıklanması,

• Koordinatör ile muhataplar ile çalışmaların koordinasyonunun oluş-
turulması.

İnşaatlarda Özel Durumlar

• Bir “SaGüKo”, İnşaat Yönetmeliğinin 3. Maddesine (A 5.9 Bölümüne 
de bakınız) göre bir koordinatörün belirlenmesi.

• Bir “Sağlık ve Güvenlik Planının” (İsGüPlanı) hazırlanması.

Bilgilendirme ve İş Tertbatlarının Verilmesi

• Risk değerlendirmesi doğrultusunda yabancı şirketin denetim so-
rumlusunun iş veren tarafından şirketsel durumlar (özel şirketsel riskler) 
üzerine bilgilendirilmesi,
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• Yabancı şirketin çalışanlarının denetim sorumluları tarafından bil-
gilendirilmeleri,

• Bilglendirmenin yazılı belgelendirilmesi,

• Önceden görüşülerek uygun ve kontrol edilmiş iş tertibatlarının iş 
sahibi ve/veya yabancı şirket tarafından kullanıma sunulması.

Koordinatörün Görevleri

• İsGüPlanında belirlenmiş tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi,

• Risk değerlendirmesinde belirlenmiş tedbirlerin uygulanması ve de-
netlenmesi,

• Bilgilendirme içeriklerinin uygulanması ve denetlenmesi,

• Aşağıda belirtilen konular hazırlık ve risk değerlendirmesi çerçeve-
sinde, aynı zamanda iş sahibinin yabancı şirketi bilgilendirmesi çerçeve-
sinde işe başlanmasında değerlendirilmelidir:

- İş tertibatlarının ortak kullanımı,

- Trafik düzenlemeleri, ulaşım araçlarının ortak kullanımı,

- İş sahibinin şirket mallarının ortak kullanımı (Örn.: kantin, tuvalet-
ler vs.),

- İş alanlarının kesişmesi,

- İş alanında giriş kısıtlamaları,

- Kaçış ve kurtarma yolları,

- Acil durumlarda şirketin alarm sistemi,

- İlk yardımcıların ve ilk yardım ekipmanının hazırlanması,

• Koordinatör, çalışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak 
ve çalışanların sağlığını korumak için gerekli görülmesi durumunda, inşa-
atta çalışan tüm işçiler üzerinde yetkiye sahiptir.

Yabancı şirketin ve ayrıca yabancı şirketin çalışanlarının amirinin so-
rumluluğu ve yetkisi bundan etkilenmemektedir!

İş veren yine de yabancı şirketin amirlerinin çalışanlarına uygun bilgi-
lendirmeyi sağladığına emin olmalıdır. Bundan öte, ilgili her şirket “genel 
güvenlik yükümlülüğü” ne tabiidir. Bu şirketin sürekli olarak iş tertibatla-
rının, iş maddelerinin ya da çalışmaların üçüncü kişilere risk oluşturmama-
sına dikkat etmesi anlamına gelmektedir.
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Çalışma Kısıtlamaları

Bunlar yabancı şirketin çalışmaları için iş veren tarafından dikkate 
alınmalıdır. (↑Uygun çalışanların kullanımı)

Kişisel Koruma Donanımları

İşin verilmesi esnasında yabancı firmanın çalışanlarına tedarik etmesi 
geren kişisel koruma donanımlarının hangileri olacağına dair bilgi veril-
melidir.

Yetki Devri Yasasının 1. Maddesine göre dışarıdan sözleşmeli çalışan-
lar için bilgi: Bunlar (bilgilendirme vs. açısından) şirketin kendi çalışanları 
(elemanı istihdam edecek şirketin çalışanları) gibi muamele görmelidirler. 
Kişisel koruma donanımları çalışanı kiraya veren şirket tarafından sağlan-
malıdır.

Ek Bilgiler
• İş Güvenliği Yasası
• İnşaat Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A1 “Önleyici Çalışmaların 

Temel Prensipleri”
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• Maden Meslek Birliği “Sistemli Güvenlik”
• AGN Güvenlik Kuralları Nr. 29 ( Alman Maden Birliği “Yabancı 

Şirket Çalışanları”):
• Pusula (İş Federal Ajansı): Çalışanların, Sözleşmeli Çalışanların 

ve Üçüncü Tarafların Personelinin Arasındaki Farklılıklar Üzerine 
Bilgiler

• A5.9
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A 1.24 Riskli İşler ve Yalnız Çalışma

Riskli işlere örnekler:

• Dar mekanlarda kaynak ve kesme işlemleri,

• Silolara, kaplara ya da dar mekanlara yükleme yapmak ❶ ,

• Muhtemel patlayıcı ortamlarda veya yangın tehlikesi olan ortamlar-
da ya da kapalı kaplarda kaynak yapmak,

• Patlama çalışmaları,

• Korumasız yüksek iş yerlerinde çalışmak,

• Sıcak, zehirli, sağlığa zararlı ya da yakıcı maddelerle çalışmak,

Yalnız Çalışma

• Bir kişinin yalnız başına başka kişilerle çağırmaya da görüş mesafe-
sinde olmadan çalışmalar yapmasına denmektedir.

• Yangınların ve patlamaların olması,

• Toprak kayması,

• Düşme,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Zehirlenme,

• Yanıklar,

• Eksik yardım.

Genel

• Yalnız çalışmanın mevcut olup olmadığının ya da riskli işlerin yapılıp 
yapılmadığının risk değerlendirmesi ve incelenmesi,

• Teknik ve organizasyonel tedbirlerin belirlenmesi,

• Gözetimi üstlenecek bir kişi-
nin belirlenmesi,

• Açık bir şekilde riskli bir işi 
kendisi için ya da başkalarını riske 
atmadan yapamayacak kişiye bu tür 
işler verilmemelidir.

Yalnız Çalışmanın Özellikeri

• Yalnız çalışan kişi mümkün 
ise, başka kişilerin görüş mesafesin-
de bulunmalıdır,

• Kısa süreli aralıklarla yapı-
lacak kontroller yoluyla gözetimde 
altında tutulmalıdır,

• Belirli aralıklarda yapılacak 
telefon, telsiz, cep ❷ telefonu ara-
ması yöntemiyle karşılıklı kararlaş-
tırılmış bir haberleşme sistemi ku-
rulmalıdır,

• Otomatik sistematik bir gö-
zetim sistemi. Bu çalışan kişinin bir 
araç (sinyal verici) taşıması ile ol-
maktadır. Bu araç kablosuz, otoma-
tik olarak belirli koşullarda (Örn.: 
Vücut duruşu belirli bir sürede de-
ğişmez ise) alarm vermektedir.

Tedbirler
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• Yalnız çalışma aşağıdaki iş alanlarında izin verilmemektedir:

- Silolara inme ve yükleme yaparken,

- Kap içinde ya da dar mekanlarda çalışma

- Yıkım ve yıkım duvarlarında el ile çalışma,

- Yer ve taş duvarların doldurulmasında,

- Ray alanlarında çalışma,

- Patlatma çalışmaları,

- Rampalarda bakım ya da inşaat çalışmaları,

- Ocak ve ocak duvarlarının el ile kırılmasında,

- Solunum izolasyon aletleri ile çalışmak.

Çalışma Talimatları

Yüksek ya da çok yüksek riskli işlerde yalnız çalışma için bir çalışma 
talimatı hazırlanmalıdır.

Ek Bilgiler
• İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Birliği Kuralları A1 “Önleyici Çalış-

maların Temel Prensipleri”
• Meslek Birliği Bilgileri 667 “Bireylerin Kurtarılmasını Sağlayacak 

Birimlerin Kurulması İçin Seçim Kriterleri”
• Meslek Birliği Kuralları 139 “Şahıslar-Alarm Sinyal Tesisatları”
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A 1.25 Vardiyalı Çalışma

• Vardiyalı çalışma sonucu oluşan biyoritm bozuklukları uykusuzluğa, 
beslenme bozukluklarına ve sağlık sorunlarına ve ayrıca sosyal problemle-
re sebebiyet vermektedir.

Tedbirler

İzin: Genelde gece ya da hafta sonu çalışmayı kapsayan vardiyalı çalış-
malar için iş verenin ilgili kurumdan izin alması gerekmektedir (Örn.: Gürül-
tü emisyonu olan gece çalışmalarında emisyondan korunma kurumundan).

• Çalışma saatlerinin sınırlandırılması: Hafta içi gece çalışanların 
çalışma saatleri 8 saati geçmemelidir (istisnalar için İş Saatlari Yasası’na 
bakınız).

• Gece ve vardiyalı çalışmanın saatleri ve ayrıca tüm diğer tedbirler, 
insani bir şekilde işin oluşturulması üzerine olan güvenli iş bilimi bilgilerin-
den yola çıkarak belirlenmelidir (Örn.: Vardiya planı yoluyla).

Ek tedbirler için Tablo 1’e bakınız.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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1= Farklılık gösteren günlük çalışma saatlerinin bireysel “doz” unun azaltılması
2= Eğitimler
3= Uykusuzluğa karşı tedbirler
4= Beslenme sorunlarına karşı tedbirler5= Özelde sorunlara karşı tedbirler
6= İş hekimliği tedbirleri
7= Şirketsel ek tedbirler
8= Vardiya planı hazırlanması (Tablo 2’ye bakınız)

Vardiyalı Çalışmada
Eksiklikler

Olası Alınabilecek Tedbir Grupları

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

4

x

x

5

x

x

x

6

x

7

x

x

x

x

8

x

x

x

x

x

x

x

Uyku

Beslenme

Sağlık

Aile

Arkadaşlar

Hobi

Verim

Eğitim

Statü

Tablo 1 (Knauth’a göre vardiyalı ve gece çalışmaları)

Ptesi Salı Çarş. Perş. Cuma Ctesi Pazar Saat

Erken Geç Geç Gece Gece 40:00

Geç Geç Gece Gece Erken 40:00

Geç Gece Gece Erken Erken 40:00

Gece Gece Erken Erken Erken 40:00

Gece Erken Erken Geç x 32:00

Erken Erken Geç Geç 32:00

Erken Erken Geç Geç 40:00

1

2

3

4

5

6

7

Tablo 2: İyi bir vardiya planına örnek, düzensiz sistem
(Oldenburg Üniversitesi, İş ve Organizasyon Pisikolojisi Fakültesi tarafından hazırlanmıştır)
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Ortalama çalışma süresi: haftada 37- 42 saat.

Pozitif:

• Kısa süreli rotayon değişimi

haftada birbirini takip eden azami 5 iş günü

• Vardiyalar arasında asgari 12 saat dinlenme

Negatif:

• Gece vardiyasından sabah vardiyasına

geçişler çok iyi değil

• İki tekli çalışma günü

Cumartesi ek çalışma günü ile birlikte iş zamanları genişletilmiştir.

Ek Bilgiler
• İş saatleri Yasası
• 93/104/AT sayılı AB Direktifi
• İş Yerleri Yönetmeliği
• Bavyera İş ve Sosyal Düzen Bakanlığınon “Vardiyalı ve Gece Ça-

lışmaları” yayınları
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A 1.26 Koruma Tesisatları

• Yetersiz koruma tesisatları (Örn.: Çok alçak, çok kısa, el geçiren),

• Demonte edilmiş koruma tesisatları (Örn.: Kaldırılmış koruma örgü-
leri, koruma kapakları),

• Etkisiz hale getirilen koruma tesisatları (Örn.: manipüle edilmiş 
elektrikli sürgüler,

sabitleştirilmiş şalterler),

• Bunların sonucu aşağıdakiler olabilir:

- Hareketli makinelerde ve tesislerde mekanik yaralanmalar,

- Çok sıcak parçalarla temas,

- Düşen, dışarı fırlayan ya da dışarı fışkıran materyaller.

Risk ortamları yapıcı tedbirler yoluyla engellenememekte ise, koru-
ma tesisatları ile emniyete alınmalıdırlar.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Ayırıcı Koruma Tesisatları

• Sabit ayırıcı koruma tesisatları ❶ ,

• Kontrol fonksiyonu olan ya da olmayan hareketli ayırıcı koruma te-
sisatları.

Ayırıcı Olmayan Koruma Tesisatları

• Yönetim panelleri emniyetli olmalıdır (acil durum durdurması),

• İki elle yönetim,

Römork şalterli emniyet düzeneği,

- Mekanik (Örn: mandal şalteri) ❷

- Mekanik olmayan (Örn. ışık bariyeri (Tablo 1’e bakınız).

Genel Gereklilikler

Emniyet düzenekleri:

• Sağlam yapıda olmalıdırlar,

• Ek riskler oluşturmamalıdır-
lar (Örn.: Ani kapanma sonucu sıkış-
malar,

• Kolayca baypas edilememeli-
dirler. Yerinden çıkartmak yalnızca 
aletlerle mümkün olmalıdır,

• Riskli alana, bu alana ula-
şımın engellenmesi için, yeterli 
emniyet mesafesinde olmalıdır 
(Tablo 2 ve 3),

• İş sürecinin gözetimini ge-
rekli olduğundan fazla kısıtlama-
malıdır,

• Aletlerin alınıp verilmesi 
ya da bakım çalışmaları (emniyet 
düzenekleri demonte edilmeden) 
için gerekli müdahaleleri mümkün 
kılmalıdır. Bu arada çalışma için 
gerekli olan müdahale alanı kısıtlı 
olmalıdır.

Işınların 
Sayısı

4

3

2

1

Düzlemin yüksekliği
(mm birimi) Örn.: zemin

300, 600, 900, 1200

300, 700, 1100

400, 900

750

Tablo 1: Düzlemin üstünde bulunan 
ışık bariyerinin ışınlarının yüksekliği
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a = Risk alanının 
yüksekliği

b= Koruyucu 
konstrüksiyonun 
yüksekliği

c = Risk alanına 
dikey uzaklık

Tablo 2’ye bakınız.

 

Vücut Parçası

Parmak Ucu

Omuza kadar
kol

Ele kadar
Parmak
ya da el

Resim Açıklık

e≤4

≤ 40

6<e≤8

4<e≤6

≤ 120

8 < e ≤ 10

≤ 12

12 < e ≤ 20

20 < e ≤ 30

Emniyet Mesafesi sr

Yarık

≥2

≥ 850 30 
< e

≥ 20

≥ 10

≥ 850 
0<e

≥ 80

≥ 100 <e

≥ 120

≥ 850 (1)

Kare

≥2

≥ 200

≥ 15

≥5

≥ 850

≥ 25

≥ 80

≥ 120

≥ 120

Daire

≥2

≥ 120

≥5

≥5

≥ 850

≥ 20

≥ 80

≥ 120

≥ 120

(1) Bir yarık şeklindeki açıklık ≤ 65 mm ise, baş parmağı sınır olarak kabul edilir ve emni-
yet mesafesi 200 mm’ye indirgenebilir.

Tablo 2: Açıklıktan bir şey uzatma esnasında emniyet mesafesi (mm biri-
minde)
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–

–

800

600

Ek Bilgiler

Risk
alanının
Yüksekliği

2700 (2)

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Emniyet Konstrüksiyonunun Yüksekliği b(1)

1000

-

900

1100

1300

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1400

1400

1200

1100

Risk alnına dikey mesafe c

1200

-

800

1000

1200

1300

1400

1400

1400

1400

1400

1300

1300

1200

900

500

1400

-

700

900

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1000

900

800

400

-

-

1600

-

600

800

900

900

900

900

900

900

800

600

-

-

-

-

1800

-

700

700

800

800

800

800

800

700

-

-

-

-

-

-

2000

-

600

600

600

600

600

500

-

-

-

-

-

-

-

-

2200

-

400

400

400

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2400

-

300

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2600

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) 1000mm lik koruyucu konstrüksiyonlar burada kapsanmamıştır çünkü yeterli derecede 
sınırlamamaktadırlar

(2) 2700mm nin üstündeki risk alanlarında “yukarıya uzatma ile ilgili emniyet mesafeleri” 
geçerlidir.

(3) 1400mm den daha alçak olan koruyucu konstrüksiyonlar ek güvenlik teknojik tedbirler 
olmadan kullanılmamalıdır.

Tablo 3: Yüksek risk olması durumunda emniyet düzeneklerinin risk alanı-
na mesafeleri (mm biriminde)

Ek Bilgiler
• Makine Direktifi (98/37/AT)
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• DIN EN 294 “ Makinelerde Güvenlik-El ve Kolların Tehlikeli Böl-

gelere Erişmesine Karşı Güvenlik Mesafelerin”
• DIN EN 953 “ Makinelerde Güvenlik-Koruyucular-Sabit ve Ha-

reketli Koruyucuların Tasarımı ve Yapımı İçin Genel Özellikler”
• DIN EN 999 “ Makinelerde Güvenlik- Vücut Kısımlarının Yaklaşım 

Hızına Göre Koruyucu Teçhizatın Yerleştirilmesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 703 “Koruma Tedbirleri”
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1.27 Kumanda Odaları/Operasyon Yönetim Odaları

• Operasyon Yönetim Odaları (tesisi doğrudan görmeyen), örneğin 
çimento fabrikaları, kireç fabrikaları, hazır beton fabrikaları, balast ha-
zırlama tesisi vb.

• Kumanda Odaları, operatör personelin operasyonu çıplak gözle iz-
lemeye yakın bir noktada, örneğin kırıcı veya hazır beton ünitesi önünde 
yer alırlar.

• Odaya izinsiz girişler,

• Odanın dar veya sıkışık olması,

• Yetersiz aydınlatma,

• Dışarının yetersiz oranda görülebilmesi veya hiç görülememesi ne-
deniyle pskikolojik stres faktörleri,

• Göz kamaşması,

• Yetersiz havalandırma; çevre havasında zararlı maddeler bulunması,

• Cereyan,

• Çevreden kaynaklanan sıcaklık veya soğukluk etkileri,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Güneş ışınları,

• Çevrede gürültü,

• Vibrasyon,

• Çalışma yeri unsurlarının düzenlemesinde ergonomik eksiklikler,

• Tesisin arızaya geçmesi, özellikle de yangınlar,

• Kaçış yollarının yetersiz olması,

• Kurtarma zincirlerinin yetersiz olması,

• İletişim imkanlarının yetersiz olması,

• Elektrik şalterlerine yönelik işaretlerin yetersiz olması.

 

Teknik Şartlar

a) Operasyon Yönetim Odaları

• Taban alanı en az 8 m², serbest yükseklik en az 2,5 m, serbest ha-
reket alanı 1,5 m² olmalıdır,

• Odanın taban alanının en az %10’u boyutlarında dışarıya görüş bağ-
lantısı sağlanmalıdır (tam şeffaflık, yarı saydam olması yeterli değildir),

• En az. 300 lüks seviyesinde aydınlatma sağlanmalı, aydınlatma gözü 
alacak şekilde olmamalıdır,

• Kapı ve pencerelerin yalıtımı tam olmalıdır,

• Duvar, tavan ve yer döşemeleri ısı yalıtımlı olmalıdır,

• Isıtma tertibatı gerekiyorsa iklimlendirme sağlanmalıdır (en düşük 
sıcaklık 19 ile 200C)

• İçeri giren havanın filtreden geçirilmesi, klima cihazlarının talimat-
lara uygun şekilde bakımın yapılması lazımdır,

• Güneşe karşı korunma sağlanmalıdır,

• Ses yalıtımı sağlanması gerekiyorsa titreşim yalıtımlı modeller se-
çilmelidir,

• Çalışma yeri unsurlarının düzenlemesi Monitörlü ❶ Çalışma Alanları 
Yönetmeliğine uygun olmalıdır

• Kapı ve pencereler yangını geciktirici özellikte olmalıdır,

Tedbirler
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• Güvenli alana kaçış yolları 
mümkün olduğunda kısa olarak ta-
sarlanmalı, kurtarma yolları boş tu-
tulmalıdır,

• Kaçış ve kurtarma yollarının 
uyarılarla gösterilmesi, yangın sön-
dürücülerin çalışma yerinde bulun-
ması gereklidir.

b) Kumanda Odaları

• Kumanda odalarında, mimi-
mum boyutu, minimum hava hacmi 
ve dışarısıyla görüş bağlantıları ile 
ilgili kurallar konumun doğası gereği 
her zaman uyulamamaktadır. Bunun 
dışında Operasyon Yönetim Odaları-
na ait kurallar geçerlidir.

Organizasyonsal Şartlar

• Yalnız başına çalışma sırasında gerekiyorsa alarm tertibatı kullanıl-
malıdır,

• Elektrik şalterlerine yönelik açıkça anlaşılan işaretler bulunmalıdır ❷,

• Bakım çalışmaları sırasında bakım personeli ile Kumanda Odaları/
Operasyon Yönetim Odaları arasında yakın iletişim sağlanmalıdır.

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği

• İş Yeri Direktifi
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1.28 Kontrol Tesisatları

Kontrol tesisatları makineleri ve tesisleri çalıştırır ya da kapatırlar. 
Kontrol tesisatları elektrikli, hidrolik ya da pnömatik kontrollerde bulun-
maktadır.

• Makinelerin beklenmedik şekilde çalışmaya başlamaları,

• Makine ve tesislerin güvenlik altına alınmamış kapanma süreçleri,

• Gerilim geçen parçalarda ana şalterin kapatılmamış olmasından do-
layı elektrik çarpması,

• Kilit gibi güvenlik tertibatlarının kurcalanmış olmasından kaynakla-
nan riskler.

Teknik Gereklilikler

• Kontrol tesisatlarının ön görülen kullanımlara göre seçilmesi (Örn.: 
pozisyon şalteri ❶ , ışık bariyeri ❷, elektrikli/pnömatik kontrol panoları),

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Koruyucu tertibatların 
kaldırılması ya da açılması işle-
mi yalnızca riskli hareketlerinin 
bitmiş olmasından sonra müm-
kün olmalıdır (Örn.: Kapanma 
süreçleri),

• Koruma fonksiyonlu kont-
rol tesisatları kolayca devre dışı 
bırakılmayacak şekilde kurulmuş 
olmalıdır.

• Tüm elektrikli aletlerin 
bir ana şalterinin ❸ olması ge-
rekmektedir,

• Birlikte çalıştırılan aletler 
için bir ana şalter yeterlidir,

• Ana şalterler istem dışı 
bir çalıştırmayı önlemek ama-
cıyla kilitli tutulabilmelidir,

• Acil durum durdurucuları, 
özellikle büyük bir alana yayıl-
mış ve bağlantılı çalışan tesis-
ler/aletler için, yeterli sayıda 
mevcut olmalıdır.

İşletme/Tamir/Bakım

• Kontrol tesisatlarına mü-
dahale edilmemelidir,

• Tamir ve bakım çalışma-
ları esnasında ana şalter kapa-
tılmalıdır ve tekrar açılmaya 
karşı korunmalıdır ❹ (acil durum 
durdurucuları ile tesisler risk du-
rumlarında hızlıca kapatılabil-
mektedir, bu şekilde ağda tüm 
kutuplar ayrılmamış olur).
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Denetimler

• Kontrol tesisatları ehil bir kişi tarafından düzenli olarak denetlen-
melidir.

Personelin Sorumlulukları

• Tamiratlar, bakım ve onarımlar yalnızca bu işlemler için gerekli bilgi 
ve yetilere sahip olan kişilerce yapılmalıdır (Örn.: Elektrikçi).

Ek Bilgiler
• BGV A3 “Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”

• EN 60 204 Bölüm 1 “Makinalarda güvenlik - Makinaların Elektrik 
Teçhizatı - Genel Kurallar”

• EN 954 Bölüm 1 “Kumanda Sistemlerinin Güvenlikle İlgili Kısım-
ları”

• EN 982 “ Makinalarda güvenlik- Akışkan güç sistemleri ve bile-
şenleri için güvenlik kuralları – Hidrolik”

• EN 983 “ Makinelerde Güvenlik- Akışkan Güç Sistemleri ve Bile-
şenleri İçin Güvenlik Kuralları- Pnomatik”

• EN 1037 “ Makinelerde Güvenlik-Beklenmeyen Çalışmanın Ön-
lenmesi”

• Alman Elektro Teknik Birliği-Kuralları
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A 2.1 Toprak Hafriyat Makinaları

• Araca binip inerken ve araç üzerinde çalışırken aşağı düşme riski,

• Aracın düşmesi, devrilmesi ve takla atması,

• İnsan ve nesnelere çarpma.

Teknik Şartlar

• Ayna veya kamera sistemleri 
vasıtasıyla görüş hakimiyetinin artı-
rılması gereklidir,

• Taş ocaklarında taşların işlen-
diği yüzde kullanım esnasında alet-
ler sağlam ve standartlara uygun bir 
güvenlik çatısına sahip olmalıdır,

• Sürücü mahalline ve çalışma 
platformlarına emniyetli erişim olma-
lıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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İşletme

• Toprak hafriyat makineler, 
sadece üreticinin uygulama talimat-
larına uygun bir biçimde kullanılma-
lıdır.

• Makinenin tehlikeli erişim 
bölgelerinde bulunulmamalıdır❶, ❷.

• Sürücünün seyir rotası ve ha-
reket kısımlarında yeterli görüş ha-
kimiyeti bulunmaması durumlarında 
sevk ve hareketleri destekleyebile-
cek bir yardımcı personel ve/veya 
yardımcı donanımlar kullanılmalıdır.

• Sürücü çalışmaya başlamadan önce makinenin güvenilir işletme 
şartlarına haiz olduğundan emin olmalıdır.

• Makineye inip binerken tutamaklar kullanılmalıdır. Araçtan aşağıya 
atlanılmamalıdır ❸.

• Yukarıya kaldırılmış yüklerin veya çalışma donanımlarının altında 
kimse durmamalıdır.

• Makinelerin yerleşme alanları ve seyir rotaları yeterli taşıma kapa-
sitesine sahip ve emniyetli olmalıdır.

• Makinelerin düşme veya devrilme tehlikeleri mevcutsa özel emniyet 
tedbirleri alınmalıdır.

• Çukur ve şevlere ye-
terli emniyet mesafeleri bu-
lundurulmalıdır.

• Mevcut ise emniyet ke-
merleri takılmalıdır.

• İşe ara verilmesi duru-
munda iş donanımı indirilmeli 
ve makine yanlışlıkla hareket 
ettirilmeye ve yetkisiz kullanı-
ma karşı emniyete alınmalıdır.

• Kepçe gibi iş donanımı 
üzerinden iş yapılması yasak-
lanmalıdır.

Anma Gerilimi
(Volt)

1000 V kadar

1 kV - 110 kV arası

110 kV - 220 kV arası

220 kV - 380 kV arası veya 
bilinmeyen anma gerilim-
lerinde

Emniyet 
Mesafesi

1,0 m

3,0 m

4,0 m

5,0 m

Elektrik Hatlarıyla Makina Arasında Bıra-
kılacak Emniyet Mesafeleri
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• Toz ve gürültü oluşumunu düşürmek için sürücü mahallinin kapıları 
ve pencerelerini kapalı tutmak gerekmektedir.

• Elektrik hatlarıyla makine arasında emniyet mesafesi bırakılmalıdır 
(Tablo’ya bakınız).

• Geçiş yüksekliği ve geçiş genişliklerine dikkat edilmelidir.

• Yıkım işlerinde Bölüm A 4.2 hükümlerine riayet edilmelidir.

• Kendinden tahrikli iş makineleri hareket ettirilirken yükleme tek-
nesi indirilmiş olmalıdır.

• Makineler kamuoyuna açık trafik sahalarında kullanılırken özel şart-
lara riayet edilmelidir (bkz. Bölüm A 1.21).

Ekskavatör ve Buldozerlerin Kaldırma Tertibatı Olarak Kullanılması:

• Ekskavatör ve buldozerler sadece üreticinin işletme talimatında 
müsaade edilmesi durumunda kaldırma tertibatı olarak kullanılabilirler.

• Yükler insanların üzerinden geçirilmemelidir.

• Kaymış yükler gerektiğinde kılavuz halatlarla taşınmalıdır. Yükün 
taşınmasında yardımcı olan kişiler, ekskavatör sürücüsünün görüş alanında 
bulunmalıdır.

• Üretici tarafından tanımlanan dayanak noktaları kullanılmalıdır.

• Yardımcı araçların kullanımına üretici tarafından belli makine ve 
belli kullanıma amacına yönelik olarak müsaade edilmiş olmalıdır.

• Hidrolik ekskavatör aşırı yük uyarı sistemleri ve silindir kısımlarında 
hortum kırılma güvenlik sistemleriyle donatılmış olmalıdır.

• Halatlı ekskavatörler aşağıdaki güvenlik sistemleriyle donatılmış 
olmalıdır:

- Yükün istenmeden geriye doğru kaymasına karşı sistemler kurul-
malıdır,

- Yük momentum sınırlayıcıları veyahut aşırı yük uyarı sistemleriyle 
donatılmalıdır,

- Elevatör ve vinç kolu girdirme donanımlarının yukarı kaldırma hare-
keti için acil yük durdurma tertibatı mevcut olmalıdır.

Arıza giderme/Bakım

• Ayak basılan ve yürünen yerler emniyetli bir biçimde hareketi sağ-
layacak yapıda bulundurulmalıdır,
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• Emniyete alınmamış, kaldırılmış çalışma platformlarının ve vinç 
kollarının altında durulması yasaktır. Bu kısımlar örn. piston kollarına uy-
gulanan bileziklerle kapalı emniyet gereklidir ❹ .

• Buldozerin katlama mafsalla-
rında gerçekleştirilen işlerde bu kı-
sımlar kapalı emniyet sistemleriyle 
tespit edilmelidir.

• Bakım ve onarım işlerinde 
aletler yanlışlıkla hareket etmeleri-
ni önleyecek bir biçimde emniyete 
alınmalıdır.

• Lastik değişimlerinde yar-
dımcı donanımlar kullanılmalıdır.

Denetimler

• Yetkili kişilerce düzenli denetimler gerçekleştirilmelidir.

İşletme Kısıtlamaları

• Makinelerin işletilmesi ve bakımı sadece 18 yaşını doldurmuş, be-
densel ve ruhsal açıdan uygun ve yazılı olarak görevlendirilmiş kişilerce 
müsaade edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Gürültü değerlendirme seviyesi b5 dB(A) seviyesini geçmesi duru-
munda koruyucu kulaklık takılmalıdır (bkz. Bölüm A 1.8).

• Sürücünün makineyi terk etmesi durumunda şirkette gerekli kişisel 
koruma donanımları kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• EN 474 “Toprak Harfiyat Makinaları”
• DIN 4124 “Çukurlara ve İşlenmiş İnşaat Çukurlarına Emniyet Me-

safeleri”
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A 2.2 Forklift

• Araca binip inerken aşağı düşme riski,

• Devrilme riski,

• İnsan ve nesnelere çarpma riski,

• Yüklerin aşağıya düşme riski.

İşletme

• Sürücü kabini, emniyet ke-
meri, emniyet kolu ❶ gibi sürücü 
emniyet tertibatları kullanılmalı ve 
gerektiğinde ilave olarak donatıl-
malıdır.

• Yüklemede taşıma kapasitesi 
diyagramı göz önünde bulundurul-
malıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Yük, mümkün olduğu kadar 
istif sehpasının arka kısmına ❷ doğ-
ru yerleştirilmelidir ve istif kolları ❸ 
düşük konumda taşınmalıdır.

• Virajlara uygun hızla girilme-
lidir. Çıkış ve inişlerde yük yukarı 
yönünde tutulmalıdır.

• Şahıslar sadece bu amaca uy-
gun kısımlarda taşınmalıdırlar.

• Montaj işleri için yan ve sırt 
koruması bulunan çalışma sehpalar 
❹ kullanılmalı ve emniyetli bir bi-
çimde tespit edilmelidir. Sırt koru-
ması en az 1,80 m yüksekliğinde ve 
yekpare olmalıdır. Çalışma sehpaları 
istif kolu taşıyıcısına ❹ tespit edil-
melidir.

• Kişiler sadece yukarı ve aşağı 
hareket ettirilmelidirler.

• Seyir hareketlerine sadece 
kesin pozisyon almaya yönelik ola-
rak müsaade edilir. Sürücü bu esna-
da yerini terk etmemelidir.

• Takılı cihazlar kullanma tali-
matlarına uygun uyumlu olmalı ve 
üretici tarafından müsaade edilmiş 
olmalıdır.

• Forkliftler örneğin kontak 
anahtarının çıkarılması gibi yan-
lışlıkla işletmeye karşı emniyete 
alınmalıdır. Forklift park edilirken 
istif kolları indirilmeli, tespit freni 
çekilmeli ve forklift araç seyir yol-
ları üzerine bırakılmamalıdır. Askıda 
yükler taşınırken yükü destekleyen 
kişiler yardımcı araçlar kullanmalı 
ve aracın seyir hattı üzerinde bu-
lunmamalıdır ❺ .
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• Sıvı gazla çalışan forkliftler sızıntı olması durumunda mekanda gaz 
birikebileceğinden toprak seviyesinin altında bulunan mekanlarda kullanıl-
mamalıdır. Aynı husus, içerisinde hendek, kuyu, kanal veya benzer derin 
sahaların bulunduğu yerler için de geçerlidir. Yanmalı motorla çalışan fork-
liftlerde kapalı mekanlarda egzoz gazlarını temizlemek için katalizör veya 
is filtreleri kullanılmalıdır.

Denetimler

• Yetkili kişiler tarafından düzenli denetimler gerçekleştirilmelidir,

• Sürücü tarafından günlük denetimler gerçekleştirilmelidir.

Personelin Sorumlulukları

• Forkliftler sadece bu yönde eğitim almış ve 18 yaşını doldurmuş, 
yazılı olarak görevlendirilmiş kişilerce kullanılmalıdır. Gençler taşıma ma-
kinelerini sadece eğitim amacıyla ve bir gözetmen kontrolünde kullanabi-
lirler.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• Trafik Yönetmeliği
• Trafik Düzenleme Yönetmeliği
•TMTK 554 “Dizel Motorları Emisyonu”
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• Meslek Birlikleri, Bilgiler 603 «Forkliftlerle Çalışmalar İçin Kı-

lavuz»
• A1.21
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A 2.3 Araçlar (Kamyon, Yükleme Vinci)

• Araçların kötü durumda bulunması, örn. hasarlı tekerlekler,

• Yük tespit sistemlerinin olmaması veya hatalı uygulanması, örn. 
sıkıştırma kemerlerinin yetersiz sayıda olması,

• Sürücülerin hatalı davranışı, örneğin araçtan atlamaları,

• Araçların uygun olmayan biçimde kurulması (devrilme tehlikesi), 
örn. araçların şevlere fazla yakın olması,

• Yükleme donanımlarının olmaması veyahut uygunsuz olması, örn. 
eskimiş yükleme donanımlarının kullanılması.

İşletme

Seyir İşleminden Önce:

• Aracın işletme açısından güvenilir olup olmadığı kontrol edilmelidir 
(özellikle frenler, farlar, uyarı tertibatları, tekerlekler, toplam ağırlık, din-
gil ağırlıkları, statik yük desteği ve römork yükü),

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• İkaz yeleği, ikaz üçgeni ve ilkyardım çantasının mevcut olup olma-
dığı kontrol edilmelidir,

• Tehlikeli yükler taşınırken yükün belirgin bir biçimde işaretlenmesi 
gerekmektedir,

• Yükleme platformunda bulunan yükler devrilmeyecekleri, kayma-
yacakları veya düşmeyecekleri bir biçimde emniyet donanımlarıyla tespit 
edilmelidir (bkz. ayrıca Bölüm A 4.7),

• Dışarı sarkan yükler belli olacak biçimde işaretlenmelidir,

• Sadece aracın tescil belgelerinde belirtilen oranda ve mevcut kol-
tuk adedi kadar yolcu taşınmalıdır,

• Emniyet kemeri takılmalıdır.

• Vinç taşıtlarında öngörülen kullanım amacı tespit edilmelidir,

• Vinç kolu nakliye konumuna getirilir ve tespit edilir,

• Yükleme vinçlerinde aksesuarlar ve yükleme donanımları araç üze-
rinde tespit edilmeli ve aşağı düşmeye karşı önlem alınmalıdır,

• Vinç taşıtlarında elle kullanılan desteklerin dışarıya kaymaları ön-
lenmelidir.

Seyir Esnasında:

• Araç sadece sürücü mahallinden yönetilmelidir,

• Ayağı sıkı bir biçimde saran ayakkabı kullanılmalıdır,

• Binip inerken veyahut yürümek için korkuluklar, tutamaklar, yürüme 
sehpaları kullanılmalıdır,

• Geçiş yüksekliklerine dikkat 
edilmelidir,

• Geri vitesle seyir kimsenin 
tehlikeye atılmayacağından emin 
olunduğu durumlarda gerçekleşti-
rilmelidir; gerektiğinde sürücünün 
görüş açısında duracak bir kişi yar-
dımcı olmalıdır,

• Çukur ve şevlere yeterli me-
safede durulmalıdır ❶ ❷ ❸
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Yapılı inşaat çukuru ve hendeklerde taşıt ve inşaat araçları
güvenlik mesafeleri

(Yatay standart yapılarda DIN 4124 gereği)

• Karayolları Trafik Tescil Kanununa göre 44 ton toplam ağırlığa sahip 
motorlu taşıtların trafiğe çıkmalarına izin verilmektedir,

• Yük bulundurmadan hendek kenarlarında seyreden ekskavatör ve 
kaldırma araçları 18 ton toplam ağırlığa kadar müsadelidir,

• Karayolları Trafik Tescil Kanununa göre inşaat taşıtları inşaat esna-
sında genel olarak müsadelidir,

• Ekskavatörler ve kaldırma araçları inşaat esnasında genel olarak 12 
ton toplam ağırlığa kadar müsadelidir,

• Karayolları Trafik Tescil Kanunundan yer alandan daha yüksek dingil 
ağırlıklarına sahip taşıtlar,

• Dingil yükleri sebebiyle kamuoyuna açık karayolunda seyrine müsa-
de edilmeyen inşaat araçları,

• İnşaat esnasında 12 - 18 ton toplam ağırlığa sahip ekskavatör ve 
kaldırma araçları,

• < 15 cm değerinde karayolu üst tabaka kalınlığında veya üst tabaka-
nın yeterli yük dağılımına izin vermediği durumlarda.

Mesafeler aşağıdaki durumlarda düşürülebilir;

• Sabit karayolu üst tabakasında,

• Daha kalın veya çift yerleşimli kalas kullanılmasında,

• Kalas ve destek tahtalarının yeterli yük dağılımında,

• Ekskavatör yol kalıplarının kullanılması vasıtasıyla yeterli yük da-
ğılımında.

• Sağlam destek kısımlarının bulunmadığı inişli kenarlarda yükün bo-
şaltılmasında en az 5,00 m mesafe bırakılmalıdır,

• Römork çekiciyle nizami olarak irtibatlanmalı ve bağlantıları ger-
çekleştirilmelidir, kuplaj işlemi esnasında çekici ile römork arasında du-
rulmamalıdır.

Park

• Örn. anahtarın çıkarılması vasıtasıyla yetkisiz kullanıma karşı önlem 
alınmalıdır,

• Çekici ve römorkun takoz vasıtasıyla hareket etmeleri önlenmelidir.
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Vinç İşletimi:

• Vinç, destek tertibatları vasıtasıyla taşıma kapasitesi uygun zeminde 
desteklenmelidir ❶, yük dağıtıcı tabanlıklar taşınmalı ve kullanılmalıdır,

• Elektrik hatlarına yeterli mesafe bırakılmalıdır,

• Kamyon platformuna ve geçişlere güvenli kontrol ve çalışma kon-
solleri kurulmalıdır,

• Vinç işletilmeye başlamadan önce bütün acil durdurma tertibatları 
ve frenler her gün işlevlerini yerine getirip getirmedikleri kontrol edil-
melidir,

• Sadece kusursuz yükleme 
tertibatları kullanılmalıdır.

• Paletli yükler forkliftle sevk 
edilmelidir,

• Makine ve cihazlar öngörül-
müş noktalardan kaldırılmalıdır,

• Yüklerle birlikte veya yükleme 
tertibatlarıyla insan taşınmamalıdır,

Şevli inşaat çukuru ve hendeklerde taşıt ve inşaat araçları
güvenlik mesafeleri

Stabilite emniyeti hesaplanmadan aşağıdaki şev eğimleri aşılmama-
lıdır:

a) Koherent veya yumuşak koherent zeminlerde: ........... β = 45°

b) Sağlam veya yarı sağlam zeminlerde: ........................ β = 65°

c) Kayalı zeminlerde: ..................................................... β = 80°

• Vinç ve yükleme sistemleri aşırı yüklenmemelidir,

• Aşırı yük emniyet tertibatı tartı olarak kullanılmamalıdır,

• Yükler vinç kolunun çekilmesi esnasında kaldırılmamalıdır,

• Yükleme ve boşaltma esnasında yükler kişilerin üzerinden geçiril-
memelidir,

• Kamyon yükleme platformlarına yüklerin konulması veya alınması 
esnasında tehlikeli bölge ezilme ve düşme tehlikesi sebebiyle tahliye edil-
melidir.
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Bakım/Onarım

• Akan trafikte gerçekleştirilen işlerde ikaz elbiseleri giyilmelidir.

Denetimler

• Taşıtlar ve yükleme vinçleri yılda bir defa yetkili bir kişi tarafından 
güvenilir işletilebilecekleri yönünde denetlenmelidir,

• Taşıtlar Karayolları Trafik Tescil Kanununa göre yetkili bir kişi tara-
fından denetlenmelidir,

• Araç üzerinde gerçekleştirilen önemli değişikliklerden sonra yetkili 
kişi tarafından denetlenmelidir,

• Kontrol sonuçları denetleme defterine eklenmeli ve incelenmek 
üzere hazır bulundurulmalıdır.

Personelin Sorumlulukları

• Taşıtların ve vincin kullanımı hakkında eğitilmiş olmalıdırlar,

• Personel yetkisini kanıtlanmak durumundadır,

• Şirket tarafından yazılı görevlendirme gereklidir,

• Asgari yaş: 18 olmalıdır.

Ek Bilgiler
• Trafik Yönetmeliği
• Trafik Düzenleme Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘è bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 157 “Araç Bakımları”
• İnşaat Meslek Birliği Prensipler 915 “Sürücü Personel Tarafından 

Araçların Denetimi”
• İnşaat Meslek Birliği Prensipler 916 “Araçların Ehil Kişiler Tara-

fından Denetlenmesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 649 “El Kitabı: Araçlarda Yükün Em-

niyete Alınması”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 610 “Kamyon Yük Vinçlerinin Güvenli 

Kullanımı”
• A4.7
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A 2.4 Vinçler

Vinçler yükleri kaldırmaya ve bunları bir veya birkaç yöne hareket 
ettirmeye yaramaktadır. Vinçlere örnek olarak köprülü vinçler ❶ , liman 
vinci, sütun döner vinç, kule döner vinç, kamyon vinçleri verilebilir.

• Hatalı kullanım,

• Yükün insanlara ve donanımlara çarpması,

• Güvenlik mesafesi bırakılmaması veya ikaz işaretlerinin bulunma-
ması, sarkaç hareketi yapan yükler sebebiyle insanların sıkışması,

• Yüklerin düşmesi,

• İnsanların özellikle bakım işlemleri olmak üzere vinç üzerinden düş-
meleri,

• Yüksek gerilim hatları, tren veya tramvay elektrik hatlarına doku-
nulması suretiyke elektrik çarpmaları.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Şartlar

• Müsaade edilen azami taşıma kapasitesine veyahut yük momentine 
yönelik belirgin ibare gereklidir,

• İşlevsel kanca emniyeti gereklidir.

İşletme

• Özellikle araç ve kule döner 
vinçleri olmak üzere üreticinin iş-
letme şartlarına uygun kullanıma 
dikkat edilmelidir,

• Vinçlerin tahrik hareketli dış 
kısımlarıyla çevredeki sabit yapıla-
ra en az 0,5 m mesafe bulunmalı-
dır, aksi durumda sıkışma tehlikesi 
vardır,

• Stabilite emniyetine dikkat 
edilmelidir; şantiyelerde şev açısına 
dikkat edilmelidir ❷,

• Sabit yüklerin çapraz biçim-
de çekilmemeli veya yerinden ko-
partılarak alınmamalıdır, aksi du-
rumda stabilite emniyeti tehlikeye 
sokulur ❷

• Kişiler sadece özel şahıs ta-
şıma donanımlarıyla taşınmalıdır ❸

• Azami taşıma kapasitesi ve 
yük momentine dikkat edilmelidir; 
kontrol donanımları manipüle edil-
memelidir,

• İstikameti belirleyen perso-
nelle mutabakata varılmış el işaret-
leri, cihaz veya telsizle iletişim ku-
rulmalıdır (bkz. ayrıca Bölüm A 3.7)

Tedbirler
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• Vinç kancasındaki kanca gü-
venliğinin işlevi düzenli aralıklarla 
kontrol edilmelidir ❹,

• Askıdaki yüklerin altında kim-
se bulunmamalıdır,

• Yükler kişilerin üzerinden ge-
çirilmemelidir.

Denetimler

• Vinçler düzenli aralıklarla 
yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir.

Personelin Sorumlulukları

• Sadece 18 yaşından büyük ve bedensel ve ruhsal açıdan uygun ve 
güvenilir kişiler görevlendirilmelidir,

• Bu kişiler vinç kullanımı konusunda eğitim almış olmalıdırlar,

• Şirket tarafından yazılı görevlendirme gereklidir.

Ek Bilgiler
• İşletme Güvenliği Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 555 “Vinç Operatörü Güvenlik Bilgi 

Kitabı»
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 556 “Vinç İdarecileri Güvenlik Bilgi 

Kitabı”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 610 “Kamyon Vinçlerinin Güvenli Bir 

Biçimde İşletilmesi”
A 3.6, A 3.7.
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A 2.5 El İle İdare Edilen Makinalar

• Malzeme ve alet parçaları ile kıvılcımların etrafa sıçraması,

• Özellikle kuvars içerikli malzemeler olmak üzere toz meydana gel-
mesi,

• Gürültü,

• Eklemlerde değişiklik ve damarlarda hasar (Raynaud sendromu) 
meydana getirebilecek titreşimler, örn. basınçlı havayla çalıştırılan aletler 
(keskili çekiç).

Teknik Şartlar

• Taşlama diskleri ve kesme diskleri işaretlenmiş olmalıdır ❶

• Elle kesme / taşlama makinelerinde koruma başlığı olmalıdır ❷

İşletme

• Uygulanacak işe bağlı olarak doğru taşlama veya kesme diski yer-
leştirilmelidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Taşlama diski takılmadan 
veya kullanılmadan önce ses testi 
yapılmalıdır,

• Takma için sadece makineye 
ait eş büyüklükte sıkıştırma flanşla-
rı kullanılmalı ve özel anahtarlarla 
sıkıştırılmalıdır, deneme gerçekleş-
tirilmelidir,

• Keskili çekiçlerde mümkün 
olduğu kadar titreşimi ve gürültüsü 
düşük aletler, titreşimi düşük keski-
ler kullanılmalıdır.

• Makinenin devir sayısı taşla-
ma veyahut kesme diskinin geçerli 
devir sayısıyla karşılaştırılmalıdır ve 
asla taşlama makinesinin devir sayı-
sını aşmamalıdır,

• İşlenecek olan parçalar iş-
lem öncesi güvenilir bir biçimde 
yerleştirilmeli veya sıkıştırılmalıdır, 
çalışırken emniyetli bir biçimde du-
rulmalıdır,

• Makine her iki elle idare edil-
meli ve açı uygulanmamalıdır,

• Kesme diski taşlama diski olarak kullanılmamalıdır,

• Hareketli bağlantı hatları mekanik hasarlara karşı emniyete alın-
malı ve tökezleme tehlikesi meydana gelmeyecek bir biçimde serilme-
lidir ❸,

• Basınçlı hava aletlerinde hortum bağlantısı yanlışlıkla çözülmeye 
karşı emniyete alınmalı ve ayırma öncesi basınç sıfırlanmalıdır,

• Islak kısımlarda gerçekleştirilen işlemlerde gerekli güvenlik önlem-
leri alınmalıdır,

• Toz meydana geldiğinde azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır ❹.
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Denetimler

• Makine her kullanım öncesi kullanan kişi tarafından görülebilen ku-
surlara ilişkin kontrol edilmelidir,

• Makineler düzenli aralıklarla yetkili bir kişi tarafından kontrol edil-
melidir.

Personelin Sorumlulukları

• Aletleri kullanacak kişiler makinelerin kullanımı hakkında ve kulla-
nım esnasında meydana gelebilecek tehlikeler hakkında eğitilmiş olmalı-
dırlar.

Kişisel Koruma Donanımları

• Bütün taşlama, kesme, delme ve keski işlemlerinde: koruyucu göz-
lük ve kulaklık takılmalıdır ❺

• Toz meydana gelmesi durumunda: P 2 parçacık filtreli solunum mas-
kesi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 190 “Solunum cihazlarının kullanı-

mına ilişkin kurallar”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 217 “Mineral içerikli tozlarda yapıl-

ması gerekenler”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 594 “Artmış elektrik tehlikesinde 

elektrikli cihazların kullanımı”
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A 2.6 Şantiye Testeresi ve Dairesel Testere

• Kesici diskin elle tutulması sebebiyle meydana gelen kesikler,

• Kopan malzeme parçaları sebebiyle yaralanmalar,

• İşlenen malzemenin çarpması.

İşletme

• Yarma keskisi kesici diskin 
büyüklüğüne ve kalınlığına göre se-
çilmelidir ❶,

• Yarma diskinin kesme diskinin 
dişli yuvasına mesafesi 10 mm’yi aş-
mamalıdır,

• Çatlak, şekil değişikliği, yan-
ma lekesi gibi kusurları bulunan kes-
me diskleri atılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• İşlenen parçayı kullanmak 
için itme çubuğu hazır bulundurul-
malıdır,

• Alet değişimi ve bakım veya 
onarım öncesi fiş prizden çekilmeli-
dir ❸,

• Alet kapatıldıktan sonra kes-
me diskleri sıkıştırılarak durdurul-
mamalıdır,

• Yardımcı donanımlar kullanıl-
malıdır:

- Paralel dayanak ❹,

- Açılı dayanak ❺,

- Kama kesme tertibatı ❻,

- İtme çubuğu ❼,

• Güvenlik başlığının doğru bir 
biçimde takılması ve ayarlanmasına 
dikkat edilmelidir ❽,

• Kıymık v. b. cisimler hareket 
eden bıçaktan elle temizlenmeme-
lidir,

• İşleme tezgahında ayrılma-
dan önce makine kapatılmalıdır.

• Sadece üreticinin adı veya 
işareti bulunan dairesel testere 
diskleri kullanılmalıdır ❷

Tümleşik disklerde ilave olarak 
azami devir sayısı bildirilmiş olmalı-
dır ve bu değer aşılmamalıdır ❷

Düşük gürültülü kesme diskleri 
kullanılmalıdır,

Sadece dairesel testerenin kul-
lanım amacına uygun parçalar kesil-
melidir,

Kesme diskleri kesilecek mal-
zemeye uygun olmalıdır.
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Elle İdare Edilen Aletlere İlişkin İlave Teknik Şartlar

• El aletinde diskin işleme sathının üzerinde kalan bütün dişleri gü-
venlik giydirmesine sahip olmalıdır ❾,

• 18 mm üzerindeki kesme derinliklerinde dairesel el testeresi ayır-
ma kamasıyla donanmış olmalıdır, dişli çerçevesine mesafe 5 mm değerini 
aşmamalıdır ❿

• Kesme derinliği doğru olarak ayarlanmalıdır: tam ahşapta işlenecek 
malzemede azami 10 mm’yi aşmamalıdır,

• Alet disk dönerken elden bırakılmamalıdır,

• Yerleştirme sathındaki güvenlik giydirmesi aletin kapalı olduğu du-
rum dışında tespit edilmiş olmamalıdır

Personelin Sorumlulukları

• 16 yaşından büyük gençler sadece uzman birisinin gözetiminde ve 
mesleki eğitim gerektiriyorsa şantiye testeresi ve dairesel testerede çalış-
tırılmalıdır, 16 yaşından küçükler aletleri kullanmamalıdır.

Tedbir Kontrolleri

• Personelin işitme sistemine zarar verecek gürültülere maruz kalma-
ları durumunda G 20 tedbir kontrolü gerçekleştirilmelidir.

KişiSel Koruma Donanımları

• Koruyucu kulaklık takılmalıdır,

• Gerektiğinde koruyucu gözlük takılmalıdır.

11

Ek Bilgiler
•Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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A 2.7 Tezgahlı Daire Testeresi ve
Biçimlendirme Testeresi

• Kesici diskin elle tutulması sebebiyle meydana gelen kesikler,

• Kopan malzeme parçaları sebebiyle yaralanmalar,

• İşlenen malzemenin çarpması.

İşletme

• Yarma keskisi kesici diskin 
büyüklüğüne ve kalınlığına göre se-
çilmelidir ❶; dişlere mesafe azami 8 
mm olmalıdır; ayırma kaması en üst 
dişli ucu seviyesinin yaklaşık 2 mm 
altında olmalıdır,

• Örtülü kesme ve yiv açma 
işleminde ve besleme cihazının kul-

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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lanıldığı durumlarda ayırma kaması 
geri tepme emniyeti olarak kullanıl-
malıdır ❷,

• Emniyet giydirmesi sadece 
parçanın kesilmesine yeterli aralık 
kalacak kadar ayarlanmalıdır ❸

• İtme çubuğu hazır bulundu-
rulmalıdır ❹,

• Çalışmaya başlamadan önce 
toz emiş sistemi çalıştırılmalı ve 
makinenin emiş girişindeki sürgü 
açılmalıdır ❺.

• Tekli parçalarda dahi yardımcı tertibatlar kullanılmalıdır, örn.:

- Uzun parçaların kesilmesi durumunda ek tezgah parçası,

- Kenar yapmak ve ayırmak için tespit parçası (sıkıştırma pabucu),

- Paralel dayanak ❻ ,

- Küçük parça kesimi ve enine kesim için açılı dayanak,

- Dar parçaların kesilmesi için itme çubuğu ❹ (genişlik < 120 mm),

- Yükleme kesimlerinde geri tepme parçası ve sınırlama parçası,

- Dar lataların kesilmesi için değiştirilebilir tutamağı bulunan itme 
tahtası veya besleme çekmecesi,

- İşleme malzemelerinin diskten uzaklaştırılması için çubuk ❼,

- Üç kenarlı lataların kesilmesi için baskı yaylı tertibat,

- Kama kesimi için kama yükleme sehpası,

• Kesme diski değiştirilirken mil tespit edilmelidir,

• Eğimli kesim esnasında büyük koruma giydirmesi kullanılmalıdır,

• Dar parçalar itme çubuğuyla ❹ ayırma kamasına ❶ kadar itilmelidir,

• Kısa parçaların kesilmesi esnasında dişlilerin artan kısmı ayırma la-
tasıyla emniyete alınmalıdır ❼

• Paralel dayanaklı kısa parçaların enine doğru kesilmesi esnasında 
paralel dayanak en fazla kesme diskinin ön kenarına kadar ayarlı olmalıdır 
(kısaltılmış dayanak),
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• Yiv aletlerine yiv açılması esnasında takıma uygun tezgah parçası 
kullanılmalıdır,

• Ayar kesiminde işlenen parça eğilmemelidir; geri tepme emniyeti 
kullanılmalıdır, örn. enine dayanak, geri tepme takozu,

• Her iki tarafta da > 3 mm kesme derzi meydana geldiğinde tezgah 
yatağı değiştirilmelidir; kesme diskin açı verilebilen tezgahlarda aralık en 
fazla 6 mm olmalıdır,

• Sadece kolay yontulabilen malzemeden mamul tezgah yatağı kul-
lanılmalıdır.

• Kıymık, talaş ve atıklar kesme diski kısmından elle temizlenmeme-
lidir,

• Dar giysi giyilmelidir,

• İşlenen malzeme itilirken eller düz bir biçimde alete konulmalı, 
parmaklar açılmamalıdır,

• Kısa molalarda dahi makine durdurulmalıdır.

Dairesel Testere Bıçakları İçin Ek Bilgiler

• Sadece üreticinin adı veya işareti bulunan dairesel testere diskleri 
kullanılmalıdır,

• Tümleşik disklerde ilave olarak azami devir sayısı bildirilmiş olmalı-
dır ve bu değer aşılmamalıdır,

• Düşük gürültülü kesme diskleri kullanılmalıdır, Sadece dairesel tes-
terenin kullanım amacına uygun parçalar kesilmelidir,

• Kesme diskleri kesilecek malzemeye uygun olmalıdır.

Bakım ve Onarım

• Bakım ve onarım işleri öncesi makine kapatılmalı ve yanlışlıkla işle-
tilmeye karşı emniyete alınmalıdır.

Personelin Sorumlulukları

• 16 yaşından büyük gençler sadece uzman birisinin gözetiminde ve 
mesleki eğitim gerektiriyorsa tezgahlı daire testeresi ve biçimlendirme 
testeresi sehpasında çalıştırılmalıdır,

• 16 yaşından küçükler aletleri kullanmamalıdır.



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

131

Tedbir Kontrolleri

• Personelin işitme sistemine zarar verecek gürültülere maruz kalma-
ları durumunda G 20 tedbir kontrolü gerçekleştirilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu kulaklık takılmalıdır,

• Gerektiğinde koruyucu gözlük takılmalıdır.

Ek Bilgiler
•Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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A 2.8 Elle İşletilen Zincirli Testereler

• Zincirli testerenin geri tepmesi sebebiyle meydana gelen kesik ya-
ralanmaları,

• Kesilen malzemenin çarpması.

İşletme

• Zincirli testere çalıştırılmadan önce zincir freninin çalışıp çalışma-
dığı kontrol edilmelidir,

• Rölanti devir sayısı, zincirin işletmeye alınırken birlikte hareket et-
meyeceği biçimde ayarlanmalıdır,

• Sadece keskin zincirler kullanılmalı ve kılıç kısmına tam oturacağı 
biçimde gerilmelidir,

• Sadece çekme etkisi olmayan zincir testereler kullanılmalıdır, 
örn. planya kalınlığı ayarlanabilir planya dişli zinciri veya sivri dişli 
zincirler,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Yuvarlak tahtalar sadece 
kancalı dayanağı bulunan zincirli 
testerelerle kesilmelidir ❶,

• Çalışma esnasında sağlam ve 
güvenilir duruş sağlanmalıdır,

• Motorlu zincirli testere ça-
lıştırılırken güvenli bir biçimde des-
teklenmeli ve tutulmalıdır; zincir 
yere temas etmemelidir,

• Motorlu testere daima iki elle 
tutulmalıdır,

• Motorlu testere sadece zincir 
testere hareket halindeyken tahta-
dan çekilmelidir.

• Asla testere uç kısmıyla ke-
sim yapılmamalıdır ❷ ve zincirli 
testere kesilecek parçaya alttan ge-
çirilmemelidir, kayma tehlikesi söz 
konusudur!

Asimetrik kılavuz rayı olan mo-
torlu testerelerin geri tepmeleri dü-
şüktür ❸,

• Tehlikeli bölgede başka kişi-
lerin bulunmadığına dikkat etmeli-
dir,

• Testere bırakılmadan önce 
motor kapatılmalıdır,

• Zincirli testere taşınırken 
zincir muhafazası takılmalıdır ❹.

Bakım ve Onarım

• Bakım ve onarım esnasında motor kapatılmalı veya fiş çekilme-
lidir.
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Personelin Sorumlulukları

• 16 yaşından büyük gençler sadece uzman birisinin gözetiminde ve 
mesleki eğitim gerektiriyorsa zincirli testereyle çalıştırılmalıdır,

• 16 yaşından küçükler aletleri kullanmamalıdır.

Tedbir Kontrolleri

• Personelin işitme sistemine zarar verecek gürültülere maruz kalma-
ları durumunda G 20 tedbir kontrolü gerçekleştirilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu gözlük ve kulaklık takılmalı, koruyucu ayakkabı ve giysi 
giyilmelidir,

• Titreşim hasarlarını önlemek için özel eldivenler giyilmelidir.

Ek Bilgiler
•Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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A 2.9 Taşıma Bantları

• Bandın makara veya rulolar üzerinden geçtiği yerlerde organların 
kaptırılma tehlikesi,

• Aletlerin çekilmesi ve etrafta savrulması,

• Taşınan parçaların aşağıya düşmesi,

• Yüksekteki bant sistemlerinde çalışmalarda aşağı düşme tehlikesi.

Teknik Şartlar

Şalter ve Uyarı Donanımları

• Onarım ve bakım işleri için kapatılabilir ana şalter mevcut olmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Bütün taşıma bandı boyunca 
çekme halatı şeklinde acil durdur-
ma şalteri mevcut olmalıdır ❶.

• Kişilerin tehlikeli bölgeyi terk 
edebilmeleri için optik veya akustik 
işletmeye alma uyarısı mevcut ol-
malıdır (mehil süresi yaklaşık 15 sa-
niye olmalıdır),

• Aktarma kısımlarında malze-
me tıkanıklığını önlemek için devir 
sayısı kontrolü mevcut olmalıdır.

Çekim Kısımlarında Koruma 
Tertibatları

Tahrik tamburu: elle müdaha-
leye karşı sabit, çepeçevre saran 
koruma donanımı ❷ (Koruma do-
nanımının uzunluğu hakkında bkz. 
Tablo 1)

d mm

< 500

500 - 800

800 - 1000

1000 - 1600

1600 üzeri

a mm

950

1000

1050

1100

1150

Talo 1:
d = Tambur Çapı
a = Koruma Tertibatının
Uzunluğu



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

137

• Saptırma Rulosu: Saptırma 
rulosu önünde kapalı pulluk sıyı-
rıcı ❸

veya tamburda veyahut yük-
leme kısmında ❺ çepeçevre saran 
koruma donanımı ❹doldurma par-
çaları,

Taşıma Ruloları: Bandın yuka-
rıya doğru en az 5 cm esnememesi 
durumunda elle müdahaleye karşı 
yanlarda koruma donanımı.

* Ters çevirmeli bantlarda bu ölçü 950 mm değerindenfazla olmalıdır

A Huni veya kılavuz alt kenarının taşıyıcı rulolara mesafesi < 50 mm = giydirme

• Dirsek Rulo: bandın yön değişikliği 3° değerinden fazlaysa elle mü-
dahaleye karşı yan emniyet donanımları yer almalıdır; (doldurma parça-
ları),

• Germe istasyonları: tama-
men çevreleyen koruma donanımı 
olmalıdır,

• Çalışma ve trafik akan kı-
sımlardaki alt bant ruloları: elle 
müdahaleye karşı sabit koruma ol-
malıdır ❻
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Düşmelere Karşı Tedbirler

• Yüksek bant sistemlerinde 
yürüme kanalları ve çalışma sehpa-
ları olmalıdır ❼,

• Alternatif: uygun hareketli 
çalışma sehpası daima hazır bulundu-
rulmalıdır veyahut bu sehpa yüksek 

bant sistemlerinde ça-
lışmaya başlanması ön-
cesi tedarik edilmelidir.

Bakım/Onarım/
Arızaların Giderilmesi

• Taşıma bandın-
da çalışma yapmadan 
önce: sistem çalıştırıl-
malı ve tekrar çalıştı-
rılmaya karşı koruma-
ya alınmalıdır,

• Koruma tertibatları düzenli olarak kontrol edilmelidir,

• Temizlik, yağlama ve ayar işleri bant sistemi hareket ederken ger-
çekleştirilmemelidir,

• Bant çalışma esnasında çalışma noktası olarak kullanılmamalıdır,

• Koruma tertibatları tamirat işleri sonrası tekrar takılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabı, kask.

Ek Bilgiler
• DIN EN 620 “Yığın malzemelerin taşınmasında kullanılan sabit 

bant konveyörler ile ilgili güvenlik ve EMU kuralları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 710 “Sürekli taşıma bantları”
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A 2.10 Kırıcı

• Kırıcı girişindeki tıkanmaların giderilmesi esnasında meydana gelen 
yaralanmalar,

• Kırıcı girişindeki malzemelerin dışarı fırlamaları,

• Makine tarafından meydana getirilen yüksek ses,

• Küçültme ve sınıflandırma süreci esnasında yoğun toz oluşumu.

Teknik Şartlar

• Ses korumalı ve harici havalandırmalı kontrol kabini kurulmalıdır,

• Ön kırıcı kısmındaki kontrol kabininin güvenlik camıyla donatılması 
gereklidir,

• Arıza gidermek için kırıcı girişinde hidrolik keski olmalıdır ❶,

• Kırıcı girişinde zincir perde bulunmalıdır ❷,

• Malzeme besleme hunisi çıkışında zincir perde olmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Bakım işlerinin gerçekleştirilmesi için;

- Vinç gibi kaldırma araçları olmalıdır,

- Çalışma sehpaları bulundurulmalıdır,

- Güvenli yukarı çıkışlar sağlanmalıdır.

• Tozun çekilmesi ❸ ve tozun meydana gelmesinin engellenmesi için 
tertibatlar gereklidir (ön kırıcının girişinde tozun azaltılmasına yönelik en-
jektörler faydalı olmaktadır),

• Toz sınır değerlerine uyulmalıdır.

• Sistem kapatılmalı ve tekrar çalıştırılmaya karşı korumaya alınmalı-
dır; gerektiğinde takip eden hareket gözlemlenmelidir,

• Düşme tehlikesi bulunan yerlerde çalışmalarda: düşmeye karşı ön-
lem alınmalı veya şahsi güvenlik do-
nanımları kullanılmalıdır,

• Makine parçaları istenmeden 
çalıştırılmaya karşı emniyete alın-
malıdır, özellikle de:

- Taş kırıcının rotoru

- Kırıcının volanı

- Aşınma plakaları, ezme çene-
leri.

• Dövücü bıçağın değiştirilmesi 
için donanım hazır bulundurulmalıdır,

• Kırıcı üzerindeki çalışmalar-
da yüksek elektrik çarpma tehlikesi 
söz konusudur (bkz. ayrıca Bölüm 
A 4.5).

Arızaların Giderilmesi

• Tesis kapatılmalı ve yanlışlık-
la tekrar çalıştırılmaya karşı koru-
maya alınmalıdır,

• Kırıcı girişindeki tıkanmalar;

- Mümkün olduğu kadar hidro-
lik çekiç gibi teknik araçlarla gide-
rilmelidir,
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- Malzeme girişine sadece sistem durduğunda basılmalıdır, tekrar ça-
lıştırılmaya karşı korumaya alınmalıdır,

- Kırma çubuğu, ip veya halatlardaki kamalar gibi el donanımları ağır 
yaralama tehlikesi söz konusu olduğunda kullanılmamalıdır.

Denetimler

• Elektriksel donanımlar, emniyet donanımları, vinçler olmak üzere 
tesis bileşenleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu gözlük, kask, kulaklık, toz koruma maskesi (ince kuvars 
tozda filtre sınıfı en az P2), ayakkabı, eldiven.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A4.5
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A 2.11 Karıştırıcılar

• Hareketli parçalar tarafından ezilme,

• Karıştırıcının aniden çalışması,

• Temizlik ve bakım işleri esnasında tesis parçalarından aşağıya düşme,

• Temizlik ve bakım işleri esnasında kir ve toz etkisi,

• Temizlik ve bakım işleri esnasında göz yaralanmaları,

• Numune alım kısmına elin uzatılması.

Teknik Şartlar

• Karıştırma kısmı veya çıkış sürgüsü gibi donanım, kuplaj ve hare-
ketli makine parçalarında sıkışma ve biçme kısımları emniyete alınmış ol-
malıdır,

• Karıştırıcı kapakları elektrikli olarak ❶ kapatılabilir olmalıdır. Karış-
tırma aletlerinin boş hareketinde giriş kısımları tetikli elektrikli kilitleme 
sistemiyle donatılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Karıştırıcı kapakları istenme-
den kapanmalarının önlenebileceği 
biçimde konumlandırılmalı ve örne-
ğin güvenlik zinciri gibi donanımlar 
içermelidir ❷ Kontrol pencereleri, 
karıştırıcının içerisine uzanmanın 
mümkün olmayacağı biçimde emni-
yete alınmış olmalıdır ❸.

• Karıştırıcı kısmında kapatı-
labilir bir ana şalter ❹ ve yerinde 
kontrol ❺ mevcut olmalıdır. Yerinde 
kontrol birimi, karıştırıcı kısmından 
kontrol edilemeyecek ve karıştırma 
donanımlarının görülebileceği bi-
çimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ye-
rinde kontrol iki elle kumanda edi-
lebilecek biçimde tasarlanmalıdır 
veya kilitlenebilir geri konumlama 
mevcut olmalıdır.

Buna ilave olarak karıştırma 
donanımlarının rölanti hareketleri-
ne dikkat edilmelidir.

• Yerinde kontrol birimi anah-
tar şalteri vasıtasıyla işletmeye ha-
zır tutulur, aynı zamanda da kontrol 
imkanı kontrol sehpasından devre 
dışı bırakılabilir olmalıdır.

• Personel için tamir, temizlik 
veya yağlama işlemlerini tehlike-
siz olarak gerçekleştirebilmek için 
düzenli bakım ve temizlik işlerinde 
kullanılabilecek uygun durma yerle-
ri ❻ mevcut olmalıdır.

• Karıştırıcının ana şalterinin 
işletilmesinde besleme tertibatının 
ve çıkış tertibatının zorunlu olarak 
kapatılması temin edilmelidir.
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Bakım/Onarım ve Temizlik İşleri

• Karıştırıcı içerisinde/üzerinde gerçekleştirilen onarım, temizlik ve 
bakım işlerinde elektrik beslemesi tam kutuplu olarak şebekeden ayrılmalı 
ve tekrar çalıştırılmaya karşı korumaya alınmalıdır,

• Sürgü veya kapak gibi hidrolik olarak işletilen donanımlarda basınç 
sıfırlanmalıdır,

• Karıştırıcı içerisinde çalışılıyor olması durumunda “Dar mekanlarda 
gerçekleştirilen işler” kısmında yer alan önlemler göz önünde bulundurul-
malıdır. Elektrikli cihazların kullanılması durumunda ilave olarak “Elektrik 
çarpma tehlikesi altında gerçekleştirilen işler” kısmındaki koruma önlem-
lerine uyulmalıdır (bkz. ayrıca Bölüm A 4.5),

• Temizlik işleri uygulanırken karıştırıcı aletlerinin konumlandırılması 
için gerektiğinde yerinde kontrol kullanılmalıdır,

• Temizlik işleri esnasında gürültü, toz ve başka bedensel ağır işler 
meydana gelebilir. Bu ağırlığı ortadan kaldırmak için uygulamada otomatik 
karıştırıcı temizleme sistemleri kendilerini kanıtlamışlardır. Bu sistemlerin 
kullanılmaması durumunda gürültü ve toz etkisinin büyük olması ve kopan 
parçalar sebebiyle yaralanma tehlikesinin söz konusu olması sebebiyle çe-
kiç ve keski ile gerçekleştirilecek temizlik yerine sıvı püskürtme sistemle-
riyle ❼ temizlik işine öncelik verilmelidir,

• Makine içerisinin beton ayrıştırıcı maddeyle püskürtülmeye tabi tu-
tulması durumunda meydana gelen buharın solunması sağlık sorunlarını 

beraberinde getirebilir. Beton ay-
rıştırıcı maddesinin tehlikeleri ve 
kullanımı hakkında bilgiler güvenlik 
bilgi föyünde yer almaktadır,

• Tahliye donanımının temizli-
ği için gerektiğinde düşmelere karşı 
sehpa ❽, platform veya iskele gibi 
uygun donanımlar kullanılmalıdır.

Denetimler

Güvenlik açısından önemli 
kontrol bileşenleri, son şalterler ve 
koruma kafeslerinin düzenli olarak 
kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Kişisel Koruma Donanımları

Personel, kurallara uygun işletme, temizlik ve bakım işleri hususunda 
yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak eğitilmelidir.

İşletme Talimatları

Temizlik işleri için işletme talimatı meydana getirilmelidir (bkz. ay-
rıca A 1.4).

Kişisel Koruma Donanımları

Temizlik işlerinde uygun güvenlik donanımı takılmalıdır (gözlük, eldi-
ven, kulaklık, gerektiğinde solunum emniyeti).

Ek Bilgiler
• DIN EN 12151 “Beton ve Kagir Hazırlama Makine ve Donanımları”
• A1.1, A 1.4, A 1.7, A 1.8, A 1.13, A 4.5
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A 2.12 Kova Hattı

• Kova hattı üzerindeki hareket sahasında ezilme veya çarpma teh-
likesi,

• Yüksekteki çalışma yerlerinden aşağıya düşme tehlikesi,

• Yukarıdan dökülen yeni betonun isabet etmesi,

• Yüksek basınçlı su tabancaları gibi temizlik esnasında göz yaralan-
maları.

Teknik Şartlar

• Kova ile etraftaki donanım arasında en az 0,5 m mesafe bulundu-
rulmalıdır,

• Hattın altında yollara asgari mesafe;

- Yaya trafiğinde: En az 2,50 m,

- Araç trafiğinde: Azami araç yüksekliği + 0,5 güvenlik payı,

• Asgari mesafelere uyulamadığı zaman çit, kafes gibi güvenlik dona-
nımları yapılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Seyir hattının dışında ve hareket 
yönünde paralel sabit bakım sehpala-
rının kurulması gereklidir ❶,

• Düşmeye karşı emniyetli yıka-
ma yerlerinin yerleştirilmesi gerekli-
dir,

• Elektriksel kilit gibi temizleme 
sehpalarına erişim güvenliği sağlan-
malıdır,

• Besleme hunisine çıkışların em-
niyete alınması lazımdır,

• Kova hareketini işitsel ve/veya 
görsel olarak gösteren sinyaller bulunmalıdır,

• Kova üzerinde her iki tarafta durdurma tertibatları, örn. kapama 
düğmesi olmalıdır ❷.

Bakım/Onarım ve Temizlik İşleri
• Tesis kapatılmalı ve tekrar çalıştırılmaya karşı korumaya alınmalıdır,
• Çalışmalar tercihen bakım veyahut onarım sehpasından gerçekleş-

tirilmelidir,
• Nakliye esnasında kovanın durması durumunda;
- Kova dönme veyahut boşalmaya karşı emniyete alınmalıdır,
- Mobil kaldırılabilir çalışma sehpası veya çalışma sepetli forklift gibi 

donanımlar kullanılmalıdır,
• Tesisin kontrolörü (kontrol standı) ile bakım personeli arasında ke-

sin iletişim sağlanmalıdır.

Denetimler
• Yetkili bir kişi tarafından düzenli denetim gerçekleştirilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları
• İşletme esnasında: kask ve emniyet ayakkabısı, Temizlik işlerinde 

(püskürtme): eldiven ve gözlük gereklidir.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları A.3: “Elektriksel donanımlar ve 

işletme vasıtaları”
• EN 12629: “Beton ve Kalsiyum Silikattan Yapı Malzemeleri İmal 

Eden Makineler- Güvenlik -”, Bölüm 1 “Genel Kurallar”
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2.13 Yüzer Donanımlar

• Suya düşülmesi sonra boğulma.

Teknik Şartlar

• Pruva ve pupanın her iki tarafında gövde işaretleri ❶ yer almalıdır. 
Borda veyahut güverte üst kenarına olan mesafe en az 0,3 m olmalıdır (du-

ran iç sular). Yüzer gövde daha fazla 
suya dalmamalıdır.

• Yüzen gövdenin eğim açısı ❷ 
(her iki yönde) 5° değerini aşmamalıdır.

• Güvertenin ve borda iskelesinin 
dış kenarlarında iskele mevcut olmalıdır.

• Yüzen cisimlerin çekilmesi için 
güvertede çıkrık mevcuttur. Manivela-
lar, parmaklı çıkrıklar veya kollar yük 
bindiği durumlarda dahi 15 cm değe-
rinden fazla geri tepmemelidir. Çıka-

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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rılabilir manivela ve kollar yanlışlıkla 
çekmelere karşı emniyet içermelidir.

• Elektrik donanımı seçilirken 
VDE 0168 göz önünde bulundurulma-
lıdır.

• Yüzen donanımlara erişimde ve 
bunları terk ederken en azından tek 
tarafında küpeşte bulunan borda iske-
lesi ❸ veya yeterli sayıda uygun pa-
talya (yüzen cisim sayısından bir fazla 
bot ❹ olmalıdır) mevcut olmalıdır.

• Güverte ve borda iskeleleri 
kaymaz nitelikte olmalıdır.

• Yollar en az 0,5 m serbest ge-
nişliğe sahip olmalıdır.

İşletme
• Yüzer bir donanım, ancak yüzme ve alabora güvenliği hesaplamalar sonrası 

kanıtlanmış ve bir bilirkişi tarafından kontrol edilmiş olması sonrası işletilmelidir.
• Fırtına ihbarlarında donanım durdurulmalı ve karaya çıkarılmalıdır.
• Donanım sürücüsü için Bölüm A 1.24 “Tek başına çalışma” şartları 

yerine getirilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları
• Güverte dışı tüm işlerde, güvertede ve patalya kullanımında uygun 

cankurtaran yeleği giyilmelidir. Personel kullanım hususunda eğitilmelidir.

• Güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.

Ek Bilgiler
• Ren Nehrinde seyreden gemilerin muayene yönetmeliği
• İç sularda seyreden gemilerin muayene yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• EN 396 “Can yeleği (150 N)”
• EN 526 “Uzunluğu 8 m’yi geçmeyen geçiş yolları – Kurallar, tipler”
• EN 711 “Güverteler için küpeşteler”
• EN 1914 “Patalyalar”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 201 “Boğulmaya karşı kişisel koru-

ma donanımlarının kullanımı”
• Elektroteknik Birliği 0168 “Maden, taşocakları ve benzer işlet-

melerde elektrik tesisi kurulumu”
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A 2.14 Silo İşletimi

• Dökme yük çarpması veyahut yükün altında kalınması,

• Silodan veya silo içerisine düşme,

• Tahliye donanımlarında ezilme.

Teknik Şartlar

• Personelin silo içerisine düşebilecekleri ağızlar korkuluk, kapak veya 
kafesle emniyete alınmış olmalıdır.

• Geçiş kapıları, personel delik-
leri gibi girişler kilitli bulunmalıdır.

• Altından geçilebilen silolarda 
kaldırım engeli ❶ mevcut olmalıdır. 
Bu engel kaldırım araçlarını rotala-
rında tutmakta ve silo yapısına çarp-
malarını önlemektedir.

• Malzeme akışının akıcı bir bi-
çimde meydana gelmesini sağlayan 
tertibatlar:

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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- Çakıl, kum, mıcır gibi taneli 
malzemelerde sarsıntı makinesi, hava 
tabancası, buhar (kış işletiminde),

- Toz gibi malzemelerde su içer-
meyen basınçlı havanın veya Azot 
veya kömür tozu silolarında Karbondi-
oksit gibi atıl gazların püskürtülmesi.

• Pnömatik yollarla doldurulan 
silolar, yüksek veya düşük basınç meydana gelmesine karşı emniyetler 
içermelidirler. Filtre donanımları bu amaçla uygun değildir.

• Püskürtme ağzında aşırı yüklenme veya yüksek püskürtme basıncında 
doldurma hattını kapatan otomatik etkili kapatma valfları bulunmalıdır ❷.

Bakım/Onarım ve Temizlik İşleri
• Malzeme akışının bozulduğu durumlarda karıştırıcının ilk önce hava 

tabancası gibi ek donanım önlemleriyle giderilmesine çalışılmalıdır.
• Ek donanımların mümkün olmadığı durumlarda personel tarafından-

malzeme tehlikeye atılmadan yukarıdan çubuk, hava mızrağı gibi araçlar 
kullanılmalıdır.

• Yüksek kısımlarda yer alan çalışma yerlerinde gerçekleştirilen iş-
lerde yürüme koridoru, sehpa, iskele ❸ gibi donanımlar mevcut olmalıdır 
veyahut düşmeye karşı şahsi güvenlik donanımları kullanılmalıdır.

• Siloya giriş ve çıkışlarda Bölüm A 2.15 göz önünde bulundurulmalıdır.

Denetimler
• Silolar düzenli aralıklarla yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir.

İşletme Şartları
• Personel silo işletimi hakkında eğitilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları
• Güvenlik ayakkabısı, kask olmalıdır,
• Gerektiğinde aşağı düşmelere karşı kişisel koruma donanımı kulla-

nılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• DIN EN 617 “Sürekli Taşıma Donanımları ve Sistemleri-Silo, Bun-

ker, Ambar ve Depolarda Yığın Halindeki Malzemenin Depolan-
masında Kullanılan Donanım İçin Emniyet ve Elektromanyetik 
Uyumluluk (EMU) Özellikleri”
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A 2.15 Silolara Girişler

• Kişilerin aşağıya düşmeleri,

• Kişilerin gömülmesi ve içeriye çekilmesi,

• Sevk donanımlarına kapılma,

• Dar ortamlarda uygun olmayan aletleri kullanımı.

Genel Tedbirler

• Silo içerisindeki işlerde daima ikinci bir kişi mevcut olmalıdır - tek 
başına çalışılmamalıdır.

• Hava tabancaları basınç altında olmamalı ve istenmeden çalıştırıl-
maya karşı emniyete alınmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Yükleme, gevşetme, karıştırma ve çekme donanımı kapatılmalı ve 
yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı emniyete alınmalıdır.

• Silo atmosferinde tehlikeli konsantrasyona sahip zararlı maddeler 
bulunmamalıdır.

• Silo atmosferindeki Oksijen oranı çevre atmosfere eşit olmalıdır.

• Giriş ağzındaki malzeme kalıntıları ortadan kaldırılmalıdır.

• Alet ve küçük parçaların aşağıya düşmeyeceklerinden emin olun-
malıdır.

• Dar mekanlarda ayrıca bkz. Bölüm A 4.5

Dökme Malzeme Üzerinden Gerçekleştirilen Çalışmalar

• Dökme malzeme içerisinde 
batma olanağı söz konusu olmadığı 
veyahut dökme malzemenin üzerine 
çıkma zorunluluğu olmadığı sürece 
yükseklikten bağımsız olarak girişe 
müsaade edilmelidir.

• Güvenlik ekibi siloya inen 
personelle daima iletişimde bulun-
malı ve çıkrığı çalıştırmalı, gerek-
tiğinde de acil yardım önlemlerini 
almalıdır.

• Siloya giriş sadece sabit bir 
merdiven ❶ veyahut demir basa-
maklarla müsaade edilmelidir.

Dökme Malzeme Üzerinde
Gerçekleştirilen İşler

• Batma riski olduğunda giriş 
derinliğinden bağımsız olarak İnşa-
at Meslek Birliği Kuralları 159’a ❷ 
uygun bir silo giriş tertibatı ya da 
sabit bir çalışma platformu kulla-
nılmalıdır.
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• Güvenlikten sorumlu kişi giriş tertibatının vincini kullanmalı ve içe-
riye bırakılan kişi ile sürekli olarak iletişim içerisinde olmalıdır.

• Silonun içerisindeki kişinin giriş tertibatından çıkması gerektiğinde, 
kısa bir halat ile silo giriş tertibatına kendini emniyete alması gerekmekte-
dir. Halat tertibatın yavaşça kaldırılması ile gergin tutulmalıdır.

Yazılı İzin

• İşleten aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelidir:

- Girişe yetkili kişiler eğitilmeli ve yazılı izin ❸ düzenlenmelidir,

- Uygulamadan sorumlu personel (kontrolör) ve bir güvenlik personeli 
bulundurulmalıdır.

Denetimler

• Yakalama kemeri, ipler, çıkrıklar ve silo giriş cihazı her kullanım ön-
cesi üreticinin talimatları doğrultusunda veyahut düzenli aralıklarla yetkili 
birisi tarafından kontrol edilmelidir.

İşletim Talimatları

• Silolara giriş için işletme talimatı oluşturulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Düşmelere karşı kişisel koruma donanımı,

• Kask, eldiven, emniyet ayakkabısı,

• Gerektiğinde solunum koruma, kulaklık kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 117 “Muhafaza, Silo ve dar mekan-

larda gerçekleştirilen çalışmalar”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 198 “Düşmeye karşı şahsi güvenlik 

donanımlarının kullanılması”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 159 “Yukarı çekilebilir şahıs taşıma 

araçları için güvenlik kuralları”
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A 3.1 İş ve Emniyet İskeleleri

• İskeleden düşme

• İskelenin duvardan ayrılması

• İskeleye fazla yüklenme, yeterliz taşıyıcılık

• İskelelerin kayması

Genel Gereklilikler

Yanların Korunması

• Trabzan sapı

• Ara sap

• Tahta

El Merdivenlerinin Çıkmak İçin Kullanılması

• İki iskele düzeyinden fazlasını bağlamayan iskele iç merdiveni 
olarak

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• İskele düzeyleri 5,00 met-
reden yüksek ve yeterli genişlikte 
taşıyıcı bir alan üstünde değil ise 
iskele dış merdiveni olarak

Ayaklar ❶

• Yalnızca taşıyıcı, düz zemine 
kurulabilir.

• Ayak plakaları ve direkleri 
kullanılmalıdır.

• Ayak noktalarındaki borular 
yatay ve çapraz kilitlerle bağlanma-
lıdır.

(Tekerlekli iskeleler, iskele 
parçalarının altına tekerlek takıla-
rak mobil hale getirilmeleridir – DIN 
4420ye göre tekerlekli iskeleler, 
DIN 4422ye göre tekerlekli çalışma 
platformları)

• Tekerlekli iskele ve çalışma 
platformları yalnızca düz, taşıyıcı 
zeminde kullanılmalıdır.

• Tekerlekli çalışma platform-
larının kullanımında üreticinin ku-
rulum ve kullanım talimatları dik-
kate alınmalıdır. Kullanım yerinde 
bu talimatlar hazır bulundurulma-
lıdır.

• İskelelere yalnızca istem dışı 
hareket ettirilmeye karşı emniyete 
alındıklarında çıkılmalıdır.

• Çelik boru bağlantı parçalı 
tekerlekli iskelelerin duruş güvenli-
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ği, verilen yan ve yükseklik oranlarına uyulduğu takdirde, farklı bir ispat 
gerekmeden kabul edilir ❾

• Tüm durumlarda duruş güvenliği ispatı getirilmelidir.

• Fırtına çıktığında ya da iş bitiminde tekerlekli iskeleler devrilmeye 
karşı emniyete alınmalıdır.

• İskeleler, çapraz ya da yatay istikamette itilmelidir ❿

• İtilirken iskelede kişiler bulunmamalıdır.

• Hareketli parçalar yer değiştirmeden önce çıkarılmalıdır.

Ek Bilgiler

Ek Bilgiler
• Kaza ÖNleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 165 “İskele Kurulumu –DIN 4420 

Genel ve Ek”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 166 “Sistem İskeleleri”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 167 “Çelik Boru ve Bağlantılı İs-

keleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 168 “Genişleyen İskeleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 169 “İnşaatlar İçin Konsol İskele-

ler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 170 “Çelik ve Tesis Üretimi İçin 

Konsol İskeleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 171 “Ayaklı İskeleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 172 “Tekerlekli İskeleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 173 “Küçük İskeleler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 174 “Asılan İskeleler”
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A 3.2 Düşme Emniyetleri

• Eksik ya da kusurlu düşme emniyetleri sebebiyle düşme

• Aşağıda belirtilen yüksekliklerin üstünde bulunan tüm iş yerlerinde 
ve ulaşım yollarında düşme emniyetleri mecburidir:

• 0,00m

- içine batılabilen suyun/başka maddelerin yanında ya da üstünde

• 0,50m:

- makinelerde ve ulaşım yerlerinde

• 1,00m

- tüm mobil şirketlerde

- merdivenlerde ve merdiven sonlarında

- duvar açıklıklarında

• 2,00m

- tüm diğer çalışma alanlarında ve ulaşım yollarında

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• 3,00m

- çatılarda yapılan çalışmalarda

• 5,00m

- duvarcılıkta

- pencelerede yapılan çalışmalarda

- açıklıklarda (açıklık olarak ≤ 9,0m2 ya da kenarı ≤ 3,0m uzunluğunda 
olan düzlemde sınırlı olan açıklıklar tanımlanmaktadır)

Olası Koruma Tedbirleri

• Yandan koruma (trabzanlar, parmaklıklar)

• Yakalayıcı iskeleler, ağlar, duvarlar

• Açılırken kapaklar

• Düşmeye karşı koruyan kişisel koruma donanımları

Yandan Koruma

• Mümkün olduğunda her zaman düşmeye karşı yandan koruma kul-
lanılmalı

• Yandan korunmanın yüksekliği:

- 12m düşme yüksekliğine kadar: 1,00m

- 12m düşme yüksekliğine ka-
dar: 1,10m

- makinelerin yönetim panel-
lerinden ve ulaşım yerlerinde ❶ : 
1,10m

Yakalayıcı İskele ya da Ağlar ❷

• Bunlar düşmeye karşı korun-
ma olarak yalnızca bir yandan ko-
runmanın iş güvenliği teknolojileri 
bağlamında mümkün olmadığı du-
rumlarda kullanılmalıdırlar.

• Konsol ve asılı iskelelerin ya-
kalayıcı iskele olarak kullanıldığında 
düşme yüksekliği 3,00m’yi geçme-
melidir.
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Açıklıklarda Kapak

• Yerdeki açıklıklar kırılmaz ve 
kaymaz bir şekilde kapatılmalıdır. ❸

• Duvardaki açıklıkları yandan 
koruma ile emniyete alınmalıdır. ❹

Düşmeye Karşı Koruyan
Kişisel Koruma Donanımları
(Bölüm A 1.2’ye de bakınız)

• Düşmeye karşı koruyan kişisel 
koruma donanımları yalnızca aşağı-
daki tesisatlar ya da iş tertibatları 
kullanılamadığında kullanılmalıdır:

- Platform ve yürüme tahtaları

- Yandan koruma

- Yakalama tertibatları

- Kaldırma platformları

- Merdiven ve el merdivenleri

Önleyici Muayeneler

Risk değerlendirmesi çerçevesinde iş hekimliğinin G 41’e göre önleyi-
ci muayenelerinin yapılmasının gerekliliği tespit edilir.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 807 “İnşaatlarda Çatılarda ve Kat-

larda Yandan Koruma İle Emniyete Alınma”
• DIN 4420 “İş ve Koruma İskelelerie”
• DIN EN ISO 14 122 “Makinalarda Güvenlik-Makinalara Daimi Eriş-

me Vasıtaların”
• ASR 12/1 “Düşmeye ve Düşen Parçalara Karşı Korunma”
• A1.2, A 1.16, A 1.20, A 3.1
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A 3.3 El Merdivenleri

• El merdiveninin kayması, çökmesi ve devrilmesi

• Kullanıcının dengeyi kaybetmesi

Genel

• Uygun el merdivenlerini hazırda bulundurulmalı, sayıya ve büyük-
lüklere dikkat edilmelidir.

• Kullanıcının kullanma talimatları dikkate alınmalıdır.

• Ulaşım alanlarında el merdivenleri bariyerlerle emniyete alınma-
lıdır.

• Uygun olmayan ek uzatmalar kullanılmamalıdır.

• Ahşap el merdivenleri hava koşullarına ve ısı değişikliklerine karşı 
korunmalıdır.

• Ahşap el merdivenlerinin kapatıcı boyalarla boyanmaması gerek-
mektedir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Arızalı el merdivenlerinin kullanılmaması gerekir. Örn. ahşaplarında 
kırılma ya da çatmala var ise, eğilmiş ya da kırılmış metal merdivenler 
(gerekli olduğunda imha etme).

• El merdivenlerine çıkarken 
mümkün mertebe iki elle tutunma-
lıdır.

Bir Yere Dayanarak Kullanılan
Merdivenler

• Doğru dayanma açısına uy-
mak gerekmektedir ❶: boru basa-
maklı merdiven 65-75°, basamaklı 
merdiven 60-70°.

• Yalnızca güvenli dayanak 
noktalarına dayandırılmalıdır, alt 
kısmında en az 1,00m dışa çıkık ol-
malıdır. ❷

• Kayma, düşme, kırılma ya da 
çökmeye karşı emniyete alınmaldır. 
Örn. ayak genişletmesi ile ❸ zemi-
ne uygun merdiven ayakları, asma 
sistemleri, merdiven başının bağ-
lanması.

• Boru basamağına iki ayak ile 
bir basılmalıdır.

• En üst 4 boru basamağı kulla-
nılmamalıdır

• Dayanarak kullanılan mer-
divenler şu durumda kullanılma-
malıdır: mevcut ya da kullanılmış 
maddeler ve iş süreçleri ek riskler 
oluşturmakta ise. Örn. asitler, alkali 
çözeltiler, sıcak bitümen ile çalış-
malar.

• Makineler ve aletler iki elle 
kullanım gerektirirse. Örn. el maki-
neleri, yüksek basınçlı temizleyiciler.
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Birden Fazla Parçalı Dayanarak Kullanılan Merdivenler

• El merdivenleri yalnızca üreticinin ön gördüğü uzunlukta birbirine 
geçirilmeli ya da uzatılmalıdır.

• İtilebilir merdivenlerde bağımsız hareket ve takma düzeneğinin iyi 
oturduğuna dikkat edilmelidir.❹

İnşaat İşlerinde Dayanarak Kullanılan Merdivenler

• Duruş yerinin 7,00mden yüksek olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

• Merdivene kişinin beraberinde çıkaracağı alet ve materyallerin ağır-
lığının 10kg geçmemesi geremektedir.

• 2,00 metreden yüksekte 2 saatten fazla çalışılmamalıdır.

• Çalışan iki ayağı ile boru basamağında durmalıdır.

• Merdivenler aşağıdaki durumlarda yanlızca çıkmak için kullanılabilir:

- ≤ 5,00 metreden büyük aşılması gereken bir yükseklik farkında,

- kısa süreli inşaat çalışmaları için,

- iki iskele düzeyini birleştir-
mek için iskele merdiveni olarak,

- ≤ 5,00m gibi yüksekliklerde 
iskele dış merdiveni olarak,

- inşaat ve teknolojik açıdan 
kuyularda merdiven yapımı müm-
kün olmadığında.

A Tipi Merdivenler

• Yalnızca sabit takılmış ayrıl-
ma emniyeti ile kulanılmalıdır.

• Bir yere dayayarak kullanıl-
mamalıdır.

• A tipi merdivenlerden başka 
çalışma yerlerinde ya da ulaşım yol-
larına geçilmemelidir.

• En üst basamağa çıkılmama-
lıdır. İstisna: bir güvenlik köprüsü 
mevcut ise.
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• Merdivenlerde ya da eğimi 
olan zeminlerde ayak uzatması kul-
lanılmalıdır. ❺

• Her ayak uzatmasını en az 2 
merdiven mandalıyla ya da sıkıştırma 
plakaları ile sabitlemek gereklidir.

Birden Fazla Parçalı
El Merdivenleri

• A tipi merdivenlere yalnızca 
baskı ve çekilmeye karşı emniyetli 
ayraç etkin olduğunda çıkılmalıdır.

• Merdivenlerin yalnızca üreti-
ci tarafından ön görülen uzunluklara uzatılmalı ya da geri itilmelidir.

• Saptırma levhalarının hareketliliğine ve ayrıca sabitleme düzeneği-
nin uygun olduğuna dikkat edilmelidir.

• A tipi merdivenlere ek bir merdiven parçası eklenildiğinde son dört 
basamağa çıkmamak gerekmektedir.

Mekanik Merdivenler

• Kurulumun, demontajın ve ayrıca kullanımın kullanım talimatına 
göre yapılması gerekmektedir.

• Yalnızca uygun zemine yerleştirilmelidirler.

• Elektrikli açık hatlara olan emniyet mesafelerine uyulmalıdır (Tablo 
1’e bakınız).

• Aks yaylarını ve hava desteklerini destek aksları ya da çıkarılabilen 
uzatmalar ile desteklenmelidir. (6) Borulardaki eşitsizlikler düzeltilmelidir.

• Platformlarda yalnızca sırt destekleri ya da iş sepetleri ile çalışıl-
malıdır.

• Merdivenler yer değiştirilirken, eğilirken, döndürülürken, uzatılıp, 
kısaltılırken üstünde kimsenin olmaması gerekmektedir.

Sepeti Olan Mekanik merdivenler

- ek açıklamalar

• İş sepetinin merdivenin üst kısmına iyice tutturulmuş olduğuna dik-
kat edilmelidir. Zemin eğimi kullanım esnasında 7° geçmemelidir.
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• İş sepetlerinin çevresi en az 
1,10m yüksekliğinde olmalıdır.

• İş sepetlerinin taban kısımları 
zeminin 0,50m yakınına kadar indi-
rilemediği takdirde bir giriş desteği 
(örn. merdiven) olmalıdır.

• Mekanik merdivenden iş sepe-
tine güvenli bir şekilde girişi sağlaya-
cak elle tutma yerleri olmalıdır.

Bakım/Onarım

• Ahşap el merdivenlerinin 
kısmen kırılmış boruları, yanları ve 
boru basamakları tamir edilmeme-
lidir.

Denetimler

• El merdivenleri her kullanımdan önce gözden geçirilmelidirler.

• El merdivenleri düzenli aralıklarla ehil bir kişi tarafından denetlen-
melidirler.

Çalışma Kısıtlamaları

• El merdivenleri yalnızca uygun kişilerce kullanılmalıdır. Örn. yük-
seklik korkuları olmayan, yüksekte başı dönmeyen ya da kan dolaşımların-
da sorun olmayan kişiler.

Belirlenmiş akım 
(Volt)

1000 Va kadar

1 kV ile 110kV arası

110 kV ile 220kV arası

220 kV ile 380kV arası 
ya da belirlenmemiş 
akımda

Emniyet 
Mesafesi

1,0m

3,0m

4,0m

5,0m

Tablo 1: Açık hatlara emniyet me-
safeleri

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• DIN EN 131-1 und 2 “El Merdivenleri”
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A 3.4 Tırmanma Merdivenleri

• Merdivenden düşme riski.

• Tırmanma merdivenleri, sadece normal merdivenlerin kullanımı 
mümkün olmadığı veya kaza riskinin düşük olması nedeniyle gerekli ol-
madığı yerlerde kullanılmadır (düşük kaza riski örneğin tırmanma mer-
divenlerinin ara sıra yani örneğin sadece kontrol amaçlarıyla tırmanma 
merdivenlerini kullanma konusunda eğitimli ve bununla bağlantılı teh-
likeler konusunda bilinçli kişiler tarafından kullanılması ve bu kullanım 
sırasında beraberlerinde hiçbir yük veya cisim taşımamaları anlamına 
gelmektedir).

• Tırmanma merdivenleri yerlerine sıkıca sabitlenmiş olmalıdır.

• Tırmanma merdivenlerinden çıkış noktasında bir tutunma donanımı 
bulunmalıdır ❶.

• Çıkış noktasında düşmeye karşı korunma önlemi olarak örneğin bir 
burulma çubuğu bulunmalıdır ❷

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Tırmanma merdivenleri, 5m üzerinde yüksekliklerde düşmeye karşı 
korunma donanımlarıyla donatılmalıdır.

• Tırmanma merdivenleri, 10 üzerinde yüksekliklerde tırmanma ko-
runma donanımlarıyla donatılmalıdır.

• Yerden 80° ve daha yüksek 
açıya sahip tırmanma merdivenle-
rinde en çok 10 metrede bir dinlen-
me platformları bulunmalıdır ❸

• Tırmanma merdivenleri ye-
terli taşıma gücüne sahip ve sağlam 
olmalıdır.

• Basamaklar arasında eşit me-
safe bulunmalıdır,

• Kayıtlar arası mesafe: en az 
300 mm, ideali 500 mm olmalıdır,

• Basamaklar arası mesafe: En 
çok 280 mm olmalıdır,

• Basamaklar ile sabitleme yü-
zeyi arasındaki mesafe: En az 150 
mm olmalıdır,

• Kare basamaklarda, basamak 
eni : En az 20 mm olmalıdır,

• Yuvarlak basamaklarda, ba-
samak eni : En az 25 mm, ancak bu 
tip basamaklardan kaçınılmalıdır, 
çünkü bunlarda kaymaya karşı koru-
ma özelliği düşüktür.

Düşme Emniyetleri

• En çok yerden 3 m yükseklik-
te veya platform veya sahanlıklar-
dan başlayarak kesintisiz sırt koru-
nağı bulunmalıdır.

• Basamakların ön kenarına en 
fazla 700 mm yatay mesafede olan 
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yapı elemanları veya destekler, konumları ve özellikleri itibarıyla uygun 
olmaları şartıyla yukarıda belirtilen sırt korunağı yerine kullanılabilirler.

• 5 m’den daha kısa olan tırmanma merdivenlerinde düşme yüksekliği 
5 m’den daha yüksek olabilmektedir; bu durum merdivenin korunmayan 
tarafından, platformun kenarı veya korkuluğu üzerinde düşme olasılığının 
bulunduğu haller için geçerlidir (insanların platform korkuluğu üzerinden 
düşmesine karşı önlemler alınmalıdır - örneğin destek çubuklarıyla sırt ko-
runağının uzatılması gibi ❹.)

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

• Korozyona karşı dayanıklı 
malzeme kullanılmalıdır.

• 25 metrede bir dinlenme 
platformları bulunmalıdır.

• Test edilmiş yüksekte çalışma 
ekipmanlarının montajında, yönelt-
me tertibatı yatay çekme kuvveti 
uygulanmaksızın çalışan tipte olma-
lıdır.

• Düşme önleyici sistem rayla-
rı, en üstte yer alan platforma dek 
uzanmalıdır ❺.

Kullanım

• Tırmanma merdivenleri yeri-
ne uygun olmayan merdivenler kul-
lanılmamalıdır.

• Tırmanma merdivenleri kul-
lanım amacına uygun olarak kulla-
nılmalıdır.

• Hasar görmüş tırmanma mer-
divenleri ve yüksekte çalışma ekip-
manları kullanılmamalıdır.

Bakım/Onarım

• Onarım işlemleri sadece ehil 
kişiler tarafından yapılmalıdır.
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Kontroller

• Tırmanma merdivenleri ve yüksekte çalışma ekipmanları, işletmeci 
tarafından görevlendirilmiş kişiler tarafından düzenli olarak kurallara uy-
gun durumda bulunup bulumadıklarına dair kontrol edilmek zorundadır.

Personelin Sorumlulukları

• Tırmanma merdivenleri ve yüksekte çalışma ekipmanlarının, sade-
ce uygun kişiler tarafından, yani örneğin yükseklik korkusu, vertigosu ve 
dolaşım problemleri olmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin verilir.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 41”Düşme Tehlikesi Bulunan İşler”

Kişisel Koruma Donanımları

• Yüksekte çalışma ekipmanları kullanımı sırasında: Emniyet kemeri 
kullanılmalıdır ❻.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 177 “Menhol ve Menhol Merdiven-

leri”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 691 “Baca Tarafında Yüksekte Ça-

lışma Ekipmanlarına Sahip Menhol ve Menhol Merdivenlerinin 
Tadilatı”

• DIN EN ISO 14122-4 “Sabit Tırmanma Merdivenleri”
• DIN EN 353-1 “Sabit Kılavuzlu Yüksekte Çalışma Ekipmanları”
• DIN 24 532 “Yerinde Sabit Dikey Çelik Merdivenler” 
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A 3.5 Depolar

• Bir yerden düşen ya da devrilen depo maddeleri sonucu yaralan-
malar.

• Dar ve düzenli olmayan depolarda araçların çarpması.

Teknik Gereklilikler

• Ulaşım yollarının ve depo alanlarını ayrılması gerekmektedir. Örn. 
zeminde işaretlemeler.

• Ulaşım yollarının yeterli genişlikte olması (Bölüm A 1.20’ye de ba-
kınız) gerekmektedir. Bu genişliklere uyulamaması durumunda dar geçitli 
depoların kurallarına uyulması gerekmektedir (özel izin gerektirir!)

• Yeterli aydınlatma sağlanmalıdır (100 Lux’dan fazla).

• Yükleme hangarı gibi depolara kamyonlar girer ise yeterli havalan-
dırma sağlanmalıdır (dizel emisyonu!).

• Görülmeyen açılar için trafik aynaları konulmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Depolanan ürünlere uygun 
raflar/depo düzenekleri mevcut ol-
malıdır. Örn.:

- Paletlenmiş ürünler için palet 
rafları ❶ ve

küçük parçaların depolanacağı 
depolar için:

- ileriye itememe emniyeti

- ürünlerin yanlardan düşmesi 
engelleyen tedbirler ❷

- Raf başına 200kg ya da alan 
başına 1000kg depolanabilmekte 
ise, alan ve rafa göre taşınabilir 
yük, üretici, türü ve üretim yılı ❸ 
bilgilerinin işaretleme olarak eklen-
mesi gerekmektedir.

- Riskli köşeler için araçla çar-
pılmaması için en az 0,30m yüksek-
liğinde güvenlik düzenekleri ❹.

- Büyük yüzeyli doğal taş, be-
ton taş plakalar, beton duvar ögeleri 
gibi ürünlerde dik depolama tavsiye 
edilmektedir ❺.

- A sehpa destekleri yalnızca 
dik depolama düzenekleri ile birlik-
te kullanılmalıdır ❻.

- Destekli askılar. Örn. çelik 
borular, sondaj boruları.

- Fıçılar, birikme küvetleri olan 
tehlike madde ❼ konteynerleri. Örn. Beton nakliyat fabrikalarında ek 
maddeler .

- Tehlikeli maddelerin depolanmasında güvenlik bariyeri.

- Tehlikeli madde deposu. Örn. gaz şişeleri.
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Denetimler

• Depoların durumları düzenli aralıklarla hasarlar bağlamında denet-
lenmelidir.

• Ulaşım yolları, ışıklandırması dahil düzenli olarak denetlenmelidir.

Personelin Sorumluluğu

• Depoda çalışanlar işletim talimatları doğrultusunda bilgilendirilme-
lidir.

İşletim Talimatları

• İşletim talimatları örnek olarak aşağıdaki alanlar için hazırlanma-
lıdır:

– depo ve rafların kurulumu

– her bir ürünün depolandığı yerler

– depolanmanın türü

– azami yığma yüksekliği

– iki raf arası palet sayısı

– yük

Ek Bilgiler
• İş Yerleri Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 869 “Şirketsel Depolama ve Nak-

liyat”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 234 “Depo Tesisatları ve Aletleri”
• A1.20
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A 3.6 Yük Kaldırma Araçları

Yük kaldırma araçları; yüklerin - kavrayıcı, kurtağzı, yük kaldırma 
mıknatısı, taş kıskacı, boru kıskacı ❶ halka askı mapası, vakumlu kaldırma 
araçları ❷

- çeneli kavrayıcılar veya kavramalı bağlantıların kullanıldığı örneğin 
dengeleyici, C kanca ❸, konteyner sapanları, askı sapanları, sepet, yükle-
me çatalları, kepçe, bilyalı ankraj sistemleri, vidalı ankraj, travers ❹ gibi 
kaldırma araçları aracılığıyla kaldırılmasına yarayan donanımlardır.

• Yükün yere düşmesi

– Yük kaldırma araçlarının izin 
verilen taşıma gücünün aşılması,

– Taşıma noktalarının veya ank-
raj noktalarının aşırı yüklenmesi,

– Yanlış yük kaldırma aracı seçimi,

– Emniyetli bir şekilde bağlan-
mamış yükler,

– İstenmediği halde yerinden 
kaymış yükler,

En Sık Karşılaşılan Riskler



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

174

– İstenmediği halde çengelden çıkmış yükler,

• İnsanların düşmesi

- İnsanların uygun olmayan kaldırma araçları kullanılarak taşınması 
sırasında veya,

-İnsanların yük kaldırma araçları üzerinde taşınması sırasında.

Teknik Gereklilikler

• Yük kaldırma araçları operasyon açısından önemli olan bilgilerle 
işaretlenmelidir, örneğin aracın kendi ağırlığı, taşıma kapasitesi, yapım 
yılı, taşıma kapasitesi belgesi,

• Araçların üreticinin kullanma 
talimatlarına uygun olarak kullanı-
lıp kullanılmadığı belirlenmelidir; 
örneğin vakumlu kaldırma araçları, 
kurtağzı veya çenelerin kullanımın-
da özel kurallara uyulması gerekir.

İşletme

• Kusurlu yük kaldırma araçları 
kullanımdan kaldırılmalıdır,

• İnsanlar yük kaldırma araçla-
rı ile taşınmamalıdır. İstisna: Örne-
ğin platfotmlu beton kapçesi.

• Yükler insanların bulunduğu 
yerin üzerinden mıknatıslı, vakum-
lu veya sürtünme kuvveti uygulanan 
araçlarlar taşınmamalıdır,

• Yüklerin istenmeden yerin-
den çözülmesine karşı, üzerinde 
emniyet kilidi bulunan yük kancala-
rıyla emniyete alınmalıdır,

• Yük kaldırma araçları taşıma 
kapasitesi üzerinde yüklenmemelidir,

Tedbirler
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• Yük kaldırma araçları hasar görmeyecek veya bozulmadan çalışma-
larını tehlikeye atmayacak bir şekilde saklanmamalıdır.

Denetimler

• Araçlar mekanik hasar, aşınma, deformasyon, kırılma, kirlenme ve 
mevcut işeretlere yönelik düzenli olarak kontrol edilmelidir,

• Yük kaldırma araçları düzenli aralıklarla yetkin kişiler tarafından 
test edilmelidir,

Personelin Sorumlulukları

Yük kaldırma mıknatısılarının kullanımı sırasında kalp pili olan kişiler 
bundan zarar görebilir.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 556 “Bağlayıcılar İçin Güvenlik Bel-

gesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 555 “Vinç Sürücüleri İçin Güvenlik 

Belgesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 876 “İnşaatlarda Bağlama Tertibat-

ları Olarak Halat ve Zincirler”
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A 3.7 Bağlama Araçları

Tel halatlar, bağlama halatları, çelik zincirler, bağlama zincirleri, 
kancalı zincirler, kaldırma bantları, halatlar, zincir tutucular, bunlar ile 
yük doğrudan kaldıraç aracının vinç kancasına bağlanabilmektedir.

• Bağlantı aracının izin verilen yük ağırlığı aşıldığında yükün düşmesi

• Yanlış bağlantı aracının seçilmesi

• Güvenli bağlanmayan yükler

• Yük dağılımının istem dışı değişmesi

• Kancadan istem dışı çıkan yükler

Teknik Gereklilikler

• Bağlayıcı araçların şirket için önem taşıyan bilgiler ile işaretlenme-
si. Örn. yük ağırlığı, eğim açısı, kullanım ısısı

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Özellikle yük ağırlığı göz 
önünde bulundurularak uygun bağ-
lantı araçları (üreticinin bilgileri 
dikkate alınarak) seçilmelidir.

• Yük ağırlık tablolarına dikkat 
edilmeli (taşıma düzeyi, eğim açısı) 
ve bağlantı araçlarına gereğinden 
fazla yüklenilmemelidir.

• Zincirlerde zincir kancasına 
dikkat edilmeli, eksik olduğunda 
zincir kancaları eklenmelidir.

• Azami eğim açısı (ayılma açı-
sı) 60° olmalıdır. ❶

• Birden fazla halat olması du-
rumunda yalnızca iki halatı taşıyıcı 
olarak kabul etmek gerekir ❷.

• Yükler bir arada asılmalıdır ❸.

• Asılı durumda bağlamaya yal-
nızca büyük parçalı yüklerde izin 
verilmektedir. Bu durumda yükle-
rin kaymasının ve yük dağılımının 
değişmesinin mümkün olmadığı ön 
görülmektedir.

• Bağlantı araçları keskin ke-
narlara sürtünmekte ise, kenar ko-
rumaları kullanılmalıdır.

• Bağlarken yükün ağırlık mer-
kezi dikkate alınmalıdır.

• Yük kancalarının istem dışı 
bir şekilde çıkmasını engelleyecek 
şekilde takılması gerekmektedir ❹.

• Yük kancalarının kanca kı-
sımlarında deformasyon (azami %10 
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açılma) olmamalıdır.Kanca ucunda-
ki aşınma azami %5 olabilir.

• Kanca ve halkalar birbirine 
uygun olmalıdır.

• Halkalar kancaların üzerinde 
rahatça hareket edebilmelidirler.

• Standartlara uygun ve 
işaretlenmiş bağlantı araçla-
rı kullanılmalıdır. Düğüm ve özel 
konstrüksiyonlar gibi araçlar kulla-
nılmamalıdır.

• Bağlantı araçları zarar göremeyecekleri ya da foksiyonları etkilen-
meyecek şekilde saklanmalıdır.

• Boş ya da yük asılmamış kanca takımları mümkün mertebe asılma-
lıdır.

Çelik Tel Halat

• Çelik tel halatlar en az 8mm çapında olmalıdır ❺.

• Eskime süresi ❻ için Tablo 1’e bakınız:

- Birden fazla tel kısa bir halat kısmında kırılmış ise.

- Halatın sıkışmış olduğunda ya da büyükülmüş ise.

- Kabarma ve bükülmeler oluştuğunda.

- Gerginlik oluşturan kısımlar etkilendiğinde.

Halat türü

Toronlu halat

Halat birleşmesinden 
oluşan halat

Eskime sırasında görünür
halat kırılmalarının uzunluğu

3d

4

10

6d

6

15

30d

16

40

Tablo 1: Görünür tel kırılmalarında eskime süresi
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Halat Uç Bağlantıları ❼

• Demir halkalar yalnızca çekil-
meli, hiç bir zaman eğilmemelidir.

• Yalnızca izin verilen halat ki-
litleri kullanılmalıdır.

• Boş halat ucu geçmeye karşı 
emniyete alınmalıdır.

• Tel halat kıskaçları olan halat 
ucu bağlantıları kullanılmamalıdır.

Zincirler

• Zincirler kalite kategorisi, 
kalınlık, zincir ipleri sayısı, eğim 
açısı ile ilgili bilgiler ile işaretlen-
melidir

• Eskime süresi:

- Zincirin ya da bir halkasının 
%5’den fazla uzaması durumunda.

- Deformasyon ve sınırlı hare-
ketlilikte.

- Bir kısımda halka kalınlığı-
nın %10’dan fazla incelmesi duru-
munda.

Kimyasal Lif Bantlar

• Etiketler farklı bağlantı iş-
lerindeki yük ağırlığı hakkında bilgi 
verir.

• Etiketin rengi band materya-
linin türünü belirtir:

- Mavi: polyester (PES)

- Yeşil: polyamid (PA)
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- Kahverengi: polipropilen (PP)

• Bant materyalinin rengi taşı-
yıcı bandın tek başına yük ağırlığını 
gösterir.

• Eskime süresi:

 - Örgü kenarlarının zedelen-
mesinde.

- ağır deformasyonlarda taşyı-
cı dikişlerin ya da kaplamanın zarar 
görmesinde ❽.

• Kaldırma bantları keskin ke-
narlar üzerinden ya da pürüzlü yü-
zeylere sürünmemelidirler.

Denetimler

• Kullanımdan önce bağlama 
araçlarının görsel kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Bu

şekilde sorunlar tespit edilirse, 
bağlama araçları kullanımdan kal-
dırılmalıdırlar. Örn. kopmalar, kırıl-
malar (eskime).

Taşınabilir yük, kg

1000

2000

3000

4000

5000
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• Bağlama araçlarının düzenli 
aralıklarda ehil bir kişi tarafından 
denetlenmesi gerekmektedir.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 556 “Bağlayıcılar İçin Güvenlik bel-

gesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 555 “Vinç Sürücüleri İçin Güvenlik 

Belgesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 622 “Bağlantı Parçaları İçin Yükle-

me Tablosu”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 876 “İnşaatlarda Halat ve Zincirle-

rin Bağlantı Aracı Olarak Kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği Kurallar 500 “İş Gereçlerinin Kullanımı”
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A 3.8 İnşaat Maddeleri Laboratuvarları

• Aletlerin ve karıştırıcıların alanlarında sıkışma ve kesmeler olabilir. 
Örn. harç karıştırıcı.

• Uçan beton parçaları. Örn. Basınç ve bükme- eğme makinesi.

• Basınç altındaki tüplerin devrilmesi, gazın kontrol dışı dışarıya sızması.

• Büyük tanelerin elenmesinde gürültü.

• Yangın ve patlama riski.

• Sağlığa zararlı aerosollerin ve buharların oluşması.

Teknik Gereklilikler

Genel

• Laboratuvarın her yerinde asgari genişlik > 1m olmalıdır.

• Laboratuvarların kapılarında görüşü sağlayacak bir pencere olmalı-
dır ve kapılar dışa doğru açılmalıdır.

• Zeminler su geçirmemelidirler.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Tehlikeli Maddeler ile Çalışırken Ek Gereklilikler:

• Teknik havalandırma tesisatları ❶

• Bacalar kurulmalıdır, bacanın hava fonksiyonu teknik anlamda de-
netlenmelidir.

• Çıkışta vücut duşu bulunmalıdır.

• Göz duşu mevcut olmalıdır.

• Sürekli havalandırmanın sağlandığı, sağlığa zarar veren buharların 
oluştuğu kimyasalların depolandığı mekanlar. Örn. Kimyasallar bariyeri.

Basınç ve Bükme-Eğme Makinesi

• Sıkışma ve tehlike kaynaklarının olduğu alanları sabit kurulu koruma 
düzenekleri ile korunmalıdır ❷

• Numunelerin saklandığı alanları hareketli, elektrikli kilitleme düze-
nekleri ile korunmalıdır.

Laboratuvar Kırıcısı

• Sıkışılabilecek yerlerin sabit kurulu koruma düzenekleri ile korun-
malıdır.

• Doldurma açıklıkları elektronik olarak kilitlenmelidir.

• Oluşan tozların emilmelidir ya da kırıcıya havalandırma yerleştiril-
melidir.

İkübatör

• Gazların, buharların ya da sis-
lerin ortaya çıkmasında: sürekli etkin 
olan bir havalandırma bağlanmalıdır.

Su Banyosu

• Elektrikli düzeneklerin kurulumu. 
Örn. Isıtma ögeleri, FI şalteri yoluyla.

Mikser

• Şaft, şarft koruma muhafazası-
na alınmalıdır.

Isıtma Banyosu
• Yalnızca elektrikli ısıtma terti-

batları ile ısıtılmalıdır.
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• Yalnızca PCB itiva etmeyen 
ısı taşıyıcıları kullanılmalıdır.

• Sarsılmaz şekilde kurulmalı 
ve yükseklik ayarının risksiz bir şe-
kilde yapılması

sağlanmalıdır. Örn. laboratuvar 
kaldırma tertibatı.

Taş Testeresi

• Tozların ve aerosollerin emil-
mesi gerekmektedir.

Laboratuvar Elek Makinesi

• Yalnızca ses izolasyonu olan 
odalarda ya da ❸ ses izolasyonu kabı altında kullanılmalıdır.

Titreşim Masası

• Gürültünün engellenmesi için formlar titreşim masasına sabitlen-
melidir.

Basınçlı Gaz Tüpleri

• Devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır.

Denetimler

• Ehil bir kişi tarafından laboratuvar düzeneklerinin düzenli aralıklar-
da denetlenmesi

Kişisel Koruma Donanımları

• İhtiyaç olması durumunda: güvenlik ayakkabıları, koruyucu eldi-
venler, koruucu gözlük, kulak koruyucuları, kimyasallara karşı koruyucu 
giysiler

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 120 “Laboratuvar Klavuzları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 696 “Maden Sanayinde Tehlikeli 

Maddeler”
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A 3.9 Araç Tamirhaneleri

• Araç kanallarında düşme tehlikesi İstem dışı inen araç ve araç par-
çaları. Örn. çukurlar

• Sağlığa zararlı gaz ve buharların solunması

• Eksik düzen ve temizlik sebebiyle takılma ve düşme kazaları

Teknik Gereklilikler/Şirket

Atölyeler

• Atölyelerdeki zeminler düz ve kaymayı engelleyici olmalıdır

• Benzin ve yağlar zemine nüfuz etmemelidir

• Acil çıkışlar işaretlenmeli ve boş tutulmalıdırlar

• Yeterli aydınlatma garanti edilmelidir

İş Çukurları

• Uzunluğu 5,00mye kadar olan iş çukurları bir merdiven ve sabitlen-
miş basmaklar ile donatılmalıdır. 5,00mden uzun iş çukurlarunda 2 merdi-
ven bulunmalıdır

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Girişlerin kapatılmaması gerekmektedir

• Açıklıkların net bir şekilde işaretlenmesi gerekmektedir. Örn. siyah-
sarı uyarı çizgisi

• Kullanılmayan çukurların üstü kapatılmalıdır ❶ etrafı çevrelenmeli 
ya da zincirler ile bariyerlenmelidir

• Yapılan çalışmalar sonucunda sağlığa zararlı gazların ve buharların 
çıkması durumunda doğal ya da teknik havalandırma tedbirleri ön görül-
melidir.

• 1,60 metreden daha derin ve uzunluk, genişlik oranının 3:1 olduğu 
iş çukurlarında teknik havalandırma tedbirlerinin alınması mecburidir.

Hidrolik Rampalar, Çukur ve Şanzıman Kaldıraçları, Vinçler

• Platformları, çukur ve şanzıman kaldıraçlarının fazla yüklenmemesi 
gerekmektedir.

• Sıkışmaların engellenmesi amacıyla sabit olan inşaat parçalarına en 
az 50 santimetrelik bir emniyet mesafesi konulmalıdır.

• Kullanan personel bilgilendirilmiş ve görevlendirilmiş olmalıdır.

• Hidrolik rampaların yetkisiz 
kullanımı önlenmelidir. Örn.: kilit-
lenebilir ana şalter

• Vinçlerin kullanımında Bölüm 
A 2.4, A 3.6 ve A 3.7’nin gereklilikle-
ri dikkate alınmalıdır.

Araçların Kaldırılması ve
Emniyet Alınması

• İşlere başlamadan önce: 
araçların istem dışı hareket ettiril-
mesine karşı emniyete alınmalıdır. 
Örn.: sabitleme freni ile ya da ta-
kozlar kullanılarak

• Hareketli araç parçaları. 
Örn.: dökme çukuru, front shovel 
ekskavatörleri, sürücü kabini ya da 
paletler batmaya karşı emniyete 
alınmalıdır ❷
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• Kaldırılmış araçların altında yalnızca bunlar kaymaya ya ada dev-
rilmeye karşı emniyete alındıklarında çalışılabilir. Örn.: alttan desteklerle 
emniyete alınabilmektedirler ❸.

Bataryalarla Çalışmak

• Bataryalar yalnızca havalandırması olan özel odalarda kuru ve serin 
koşullarda saklanmalıdırlar. Yapay havalandırma tesisleri şarj işleminden 
önce devreye alınmalıdırlar. Şarj işleminden en az bir saat sonrasına kadar 
işletilmelidirler.

• Şalter, piriz, elektrikli iş gereçleri gibi kıvılcım çıkaran ekipmanlar 
şarj edilecek bataryaya en az 1 metre uzakta olmalıdırlar.

• Şarj edilecek bataryalar yanıcı maddelerden uzakta bulundurulma-
lıdırlar.

• Cildin asit ile temasını engellemek için bataryaların doldurulmasın-
da doldurma tertibatları kullanılmalıdır.

Genel Uyarılar

• Kapalı mekanlarda çalıştırılan araçların atık gazları dışarıya yönlen-
dirilmelidir. Örn.: Hortumlar yoluyla ❹ ya da emilerek.

• Temizlik çalışmaları yanıcı ya 
da sağlığa zararlı sıvılarla yapılma-
malıdır, bunun yerine su bazlı mad-
deler kullanılmalıdır. Örnek olarak 
sıvı sabun kullanılabilmektedir.

• Yakıtlar ve eski yağlar gibi 
yanıcı sıvıların kapanabilen ve işa-
retlenmiş kaplarda muhafaza edil-

Risk Sınıfı YanmaNoktası Örnek

AI 21 °C < Benzin, Eksi Yağlar

AII 21°C – 55 °C Katı Benzin, Nitro
  inceltici, Petrol

A III > 55°C - 100° C Dizel Yağı

Tablo 1 (Yanıcı Sıvılar Yönetmeliğinden alıntı)
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mesi gerekmektedir (Risk sınıfı AI 
ve AII dikkate alınmalıdır. Tablo 1’e 
bakınız).

• Sızan ya da dökülen sıvılar 
derhal toplanmalı ve uygun bir şe-
kilde edilmelidir.

• Temizlik materyalleri yanıcı, 
dar kaplarda toplanmamalıdır (ken-
di kendine yanma tehlikesi!) ❺

• Cildin korunmasına dikkat 
edilmelidir.

• Düzen ve temizliğe dikkat 
edilmelidir. Örnek olarak gerekli olmayan aletler ve kablolar kaldırılma-
lıdır.

• Yedek parçalar, özel aletler, bağlantı parçaları ya da iş maddeleri 
asıl kullanım yerinden farklı bir yerde depolanmalıdır.

• Raflarda depolama yapılmakta ise, taşıyıcı raf parçalarına izin 
verilen yük ağırlığı net bir şekilde üstüne eklenmelidir ve dikkate alın-
malıdır.

• Gaz tüpleri, araç lastikleri gibi devrilme riski olan tüm objeler yatı-
rılarak ya da düşmeye karşı emniyete alınarak depolanmalıdır.

Denetimler

• Sabit ve taşınabilir elektrikli tesisatlar ve hidrolik rampalar düzenli 
aralıklarla (risk değerlendirmesine göre) belgeli bir şekilde «ehil bir kişi» 
tarafından denetlenmelidir.

Çalışma Sınırlandırmaları

• Hidrolik rampa kullanıcıları 18. yaşını tamamlamış olmalıdır.

İşletim Talimatları

• Aşağıdakilerin kullanımı için işletim talimatları hazırlanmalıdır:

– Hidrolik rampalar

– Tehlikeli maddeler



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

189

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu eldivenler

• Güvenlik ayakkabıları

• Baret

• Cildi koruyan donanımlar

Ek Bilgiler
• Yanıcı Sıvılar Yönetmeliği: “Karada yanıcı sıvıların depolanması, 

dolumu ve nakliyatı
üzerine yönetmelik”
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 157 “Araçların Bakımı”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 550 “Araçların bakımı için güvenlik 

eğitim belgesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 689 “Araç kaldırma rampaları”
• A2.4, A 3.6, A 3.7
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A 3.10 Elektromekanik Atölyeler

• Vücudun maruz kaldığı tehlikeli voltaj,

• Uygun olmayan ve hasarlı takımlar kullanmak,

• Ezilme, kesilme riski.

Genel

• Yarı mamul, takım, iş parça-
ları, yedek parçalar vb devrilmeye-
cek, yuvarlanmayacak ve düşmeye-
cek şekilde saklanmalıdır.

• Yangına neden olabilecek 
örneğin yağ emmiş temizlik bezleri 
gibi atık malzemeler yanmayan tür-
de bir maddeden yapılmış kapakları 
sıkıca kapatılmış kaplarda saklan-
malıdır ❶,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kaynak ve kesme işlemleri için bkz. Bölüm A 4.3

• Vinçlerin kullanımı için bkz. Bölüm A 2.4, A 3.6, A 3.7

El Aletleri

• Kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır,

• El aletleri derli toplu bir şekilde saklanmalıdır ❷,

• Hasarlı el aletleri kullanılmamalıdır.

Elektrikli El Aletleri

• Kullanmadan önce aletin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir,

• Mümkün olduğunca izolasyonlu aletler kullanılmalıdır,

• Aletler içlerine su kaçmasına karşı korunmalıdır.

Takım Motorları

• Tahrik mekanizmalarının üze-
ri kapalı olmalıdır,

• Motorlar yerlerine sağlam bir 
şekilde yerleştirilmelidir,

• Motorların tüm kutupları is-
tendiğinde elektrik şebekesiyle bağ-
lantısı kesilebilecek şekilde olmalı-
dır, örneğin kapatılabilen bir ana 
şalter üzerinden ❸

• Şaft ve şaft uçlarının üzeri 
kapatılmış olmalıdır

• Yakınına giysi ile yaklaşılma-
malıdır, eldiven giyilmemelidir,

• Yüzük, kolye ve saat veya 
benzer cisimler çalışmaya başlama-
dan önce çıkarılmalıdır,

• Soğutma maddesi olarak 
mümkün olduğunca su veya suda 
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çözünmeyen soğutma yağları kullanılmalıdır- örneğin matkap veya kesme 
yağları gibi.

• Soğutma yağlarıyla cilt teması önlenmeli ve cilt koruyucu maddeler 
kullanılmalıdır.

Elektrik Test Panoları, Elektrik Atölyesi

• Yeterli hareket alanı bulunmalıdır (en az 1,5 m²) ,

• Test mahalli atölyenin diğer yerlerinden ayrılmış olmalıdır,

• Podyumun izolasyonu VDE 0100 Bölüm 410’a göre yapılmalıdır,

• Test panosu maksimum 30mA salma akımlı kaçak akım sigortası üze-
rinden çalıştırılmaldır,

• Test panosu üzerinde bir acil durum şalteri bulunmalıdır ❹,

• Tam izole ölçüm kabloları kullanılmalıdır,

• Önceki durdurma işleminden kalan voltajın geri dönüşünü önlemeye 
yönelik sigorta bulunmalıdır,

• Test panoları sadece yetkin profesyonel elektrikçiler tarafından ça-
lıştırılmalıdır.

Denetimler

• Düzenli kontroller yapılmalıdır,

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu baret, kulaklık, güvenlik ayakkabısı, koruyucu gözlük, ko-
ruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, eklere bkz.
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 702 “Mekanik Atölyeler”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 548 “Elektrikçiler İçin Emniyet Eği-

tim Notu”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 891 “Elektrik Test Panoları”
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A 4.1 Patlatma Çalışmaları

• Patlamayan ve yığında delme 
veya hafriyat çıkarma sırasında ar-
tık patlayıcıların ateşlenmesi,

• Kalmış duvar ve duvar ayak 
parçalarının giderilmesi,

• Taş uçması,

• Ateş, kıvılcım sıçraması ve 75 
0C üzerinde ısınma sonucu patlayı-
cıların istenmeden ateşlenmesi,

• Zehirli patlayıcı dumanlar 
nedeniyle sağlık tehlikesi ❶,

• Hatlardan, elektrostatikten, kıvılcımlardan elektrik enerjisinin etki 
etmesi.

Patlatma İçin Şartlar

• Patlayıcı Madde Yasasına göre izin ve yetki bulunması gerekmektedir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Bildirim Yükümlülüğü

• Patlatmalar yetkili yasal kurumlara zamanında bildirilmelidir.

Sorumluluk

• Patlatma çalışmalarında sadece patlatma yetkilisi sorumludur ve 
talimat verme yetkisine sahiptir.

Patlatma Sinyalleri

• Patlatma sinyallerinin anlamı ❷ levhalarla ve eğitimlerle gösteril-
meli ve biliniyor olmalıdır.

Bunlar:

1. Patlatma sinyali – bir uzun ton – hemen kendinizi koruma altına 
alın.

2. Patlatma sinyali – iki kısa ton – ateşleme yapılıyor,

3. Patlatma sinyali – üç kısa ton - patlatma sonlandırıldı.

Genel Gereklilikler

• Patlatma işlemini, jeolojiye 
(görünen) ve arzu edilen patlama 
sonucuna bağlı olarak (büyük alanlı/
küçük alanlı) seçilmelidir,

• Patlayıcı maddelerinin yükle-
me sütunlarının patlamasını garan-
tileyen patlatma işlemi uygulanma-
lıdır,

• Açılan delikler serbest geçiş 
ve eğim açısından kontrol edilmeli-
dir ❸,

• Delik sonucunu protokole 
kaydedilmelidir,

• Gevşek patlayıcı madde ve 
kara barutun doldurulmasında: Mü-
sade edilen huni ❹ kullanılmalı ve 
hemen üstü kapatılmalıdır,



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

195

• Fitili keserken: dışarı dökü-
len Nitropenta temizlenmelidir,

• Patlatma alanları belirlenme-
li ve emniyet altına alınmalıdır.

• Ateşleme siperinden ❺ veya 
emniyetli mesafeden (patlama alanı 
dışından) ateşleme gerçekleştiril-
melidir,

• Patlayıcı dumanında bulun-
mamalıdır,

• Patlatma alanına girişi ancak 
yaşam ve sağlık için tehlike bulun-
madığında müsaade edilmelidir,

• Patlayıcı maddelerinin depo-
lanması ve taşınması için özel koşul-
lara uyulmalıdır,

• Ateş, kesme, kaynak çalışma-
larında emniyet mesafesine uyul-
malıdır,

• Elektrik etkilemelerde emni-
yet mesafelerine uyulmalıdır.

Arıza Giderme

• Patlamayan artık patlayıcıla-
rının giderilmesi sadece uzman per-
sonel tarafından veya yasal patlama 
yetkilisi tarafından gerçekleştiril-
melidir,

• Arıza durumunda: Nedeni 
tespit edilmeli ve yöntemi optimize 
edilmelidir.

Personelin Sorumlukları

• Kullanım sadece yasal olarak yetkili personel tarafından yapılma-
lıdır,
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• Patlatmada yardımcı personel güvenilir, fiziksel olarak uygun ve en 
az 18 yaşında olmalıdır ve sürekli patlatmaya yetkili biri tarafından göze-
tim altında olmalıdırlar.

İşletim Talimatları

• Aşağıdakiler hakkında belirlemeler olmalıdır:

– Patlayıcı maddelerinin taşınması,

– Patlayıcı maddelerinin depolarda muhafaza edilmesi,

– geçici olarak patlayıcı maddelerinin muhafaza edilmesi,

– Patlatma çalışmasının uygulanmasındaki tutum,

– Patlayıcı maddelerin kaybında, bulunmasında ve giderilmesindeki 
tutum,

– Patlamayan patlayıcıların kalması.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldiven ve kask, jelatin kıvamındaki patlayıcılarda gerekirse uygun 
eldivenler.

Ek Bilgiler
• Muhtemel Patlayıcı Madddeler Yasası
• Patlayıcı Maddeler Yasasının 1. – 3. Yönetmelikleri
• Patlayıcı Maddelere yönelik Genel İdari Düzenleme
• Tehlikeli Maddelerin Karayolu ve Demiryolu ile Ulusal Sınırlar 

içerinde ve Sınır Ötesine Taşınması Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız.
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 698 “Patlatma Çalışmalarında Güven-

lik”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 699 “Patlatma Kaza Önleme Düzenle-

mesi Açıklamaları”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 700 “Büyük Sondaj Deliği Patlatması 

Ölçüm ve Hesaplaması”
• Taş Ocakları Meslek Birliğinin CBT-Programmı “Güvenli ve Eko-

nomik Patlatma”



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

197

A 4.2 Yıkım İşleri

• Düşme, devrilme,

• Düşen parçalara maruz kalma,

• Araç veya cihazlar tarafından ezilme veya sıkışma,

• Toz, gürültü ve savrulmalar ve ayrıca tehlikeli maddeler nedeniyle 
sağlık riski.

Temel Gereklilikler

Yıkım işleri genelde yetkili kurum tarafından izin alarak gerçekleş-
tirilmeli ve sadece uzman işletmelerle bunun için eğitim almış personel 
tarafından uygulanabilir. İşletmeler gerekli cihazlar ve tertibatlara sa-
hip olmalıdırlar. İşletmecinin yazılı yıkım talimatı yapı alanında bulun-
malıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Alınacak Tedbirler

• Yıkım işlerinden önce: Mev-
cut yapı bileşenlerini ve komşu yapı 
alanlarına etkisini kontrol edin

• Yıkılacak yapının statiğine 
dikkat edin (destekler, sıkışmalar, 
dirsekler, hareket türü ve yönü)

• Hatlara (akım, su, atık su, 
gaz, telefon ve uzak ısılar) dikkat 
edin

• Yıkım yöntemine bulunulan 
yere göre belirleyin ve hava koşulla-
rına (rüzgar) dikkat edilmelidir,

• Kullanılacak cihazların türü-
nü ve sayısı ve bunların çalışma ala-
nı belirlenmelidir,

• Kepçe, yükleyici ve buldo-
zerleri öngörülen koruma çatılarıyla 
donatılmalıdır ❶,

• Gerekli erişim yüksekliğine, 
stabilite emniyetine ve sağlamlığa 
sahip kepçe ve yükleyici seçilmelidir,

• Büyük cihazlar ve yıkılacak yapı parçalar arasındaki emniyet mesa-
felerine uyulmalıdır ❷,

• Münferit yıkım bölümlerinin sırası belirlenmelidir,

• Tehlike alanları (örn. atma alanı) ve yalıtım duvarlarının kurulum 
yerleri belirlenmelidir,

• Trafik ve kaçış yolları cisimlerden temiz tutulmalıdır,

• Tehlike alanları kapatılmalı ve emniyet yeriyle emniyete alınmalıdır,

• Yapı parçalarının altı oyulmamalı ve yatay olarak kesilmemelidir.

Elle Yıkım İşlemleri

• Kişilerin, platformlardan, yanlardan veya halat korumalarından 
düşme tehlikesi,
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• Platformlar ilerleyerek yıkma 
işlemiyle sökülmelidir,

• Dışarı atma açıklıkları emni-
yete alınmalıdır,

• Sökerken, yapı parçalarını 
çözerken düşmeye karşı emniyete 
alınmalıdır,

• Yapı parçalarının çökme teh-
likesinde çalışma hemen durdurul-
malı, tehlike alanı terk edilmeli, 
yapı alanı emniyete alınmalıdır.

Patlatmayla Yıkım

• Patlatma için yapı işletmesi 
tarafından izin alınmalıdır,

• Patlatma işlemi sadece yapı 
parça patlatmaları için yetki belgeli 
patlatma yetkilileri tarafından ya-
pılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Eyaletlerin İnşaat Yönetmelikleri
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birlikleri Bilgi 665 “Yıkım Çalışmaları”• Taş Ocak-

ları Meslek Birliğinin CBT-Programmı “Güvenli ve Ekonomik Pat-
latma”
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A 4.3 Kaynak Yapma

• Yanan gaz nedeniyle yangın ve patlama,

• Optik ışınlar,

• Gürültü,

• Elektrik voltajı,

• Zararlı maddeler.

Gaz Kaynağı Yakarak Kesme

İşletim

• Gaz tüpleri devrilmeye karşı 
emniyete alınmalıdır ❶

• Yatan şişeler yuvarlanmaya 
karşı emniyete alınmalıdır,

• Karıştırmayı önlemek için 
gaz tüplerinin renkli işaretleri-

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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ne dikkat edilmelidir (Temmuz 
2006’dan itibaren yeni işaret renk-
leri geçerlidir ❷ ),

• Tehlikeli madde etiketine ❸ 
dikkat edilmelidir (her gaz içeriği 
hakkında tek bağlayıcı bilgidir),

• Sadece kontrol edilmiş ve 
müsaade edilen basınç düşürücüsü 
kullanılmalıdır,

• Tüp valfleri birden açılmama-
lıdır,

• Oksijen armatürleri yağdan 
ve gresten arınmış olarak bulundu-
rulmalıdır,

• Tekli tüp tertibatları gaz çı-
kışına ve alev çarpmasına (tekli tüp 
korumaları) karşı korumalarla dona-
tılmalıdır ❹

• Hasarlı veya gözenekli hor-
tumlar kullanılmamalıdır,

• Hortum kelepçeli hortum kı-
lıfları veya palet bağlantıları kulla-
narak hortumlar kaymaya karşı em-
niyete alınmalıdır,

• Yakıcı emniyetli şekilde ateş-
lenmelidir, bu esnada doğru ateşle-
me sırasına dikkat edilmelidir:

1. Oksijen valfını açın,

2. Yanma gaz valfını açın,

3. Dışarı çıkan karışımı ateşleyin.

• Kapatmak için tersi yönde hareket edilmelidir

• Yakıcı ve hortumlar tüplerin üzerine asılmamalıdır ve alet kutusun-
da veya başka boş cisimler içinde muhafaza edilmemelidir.

Kaynak çalışmalarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. (Tablo 1)



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

202

Alevin veya ışık arkının yanma süresi günlük yarım saatten uzun veya haftalık 
iki saatten uzun sürmezse kısa süreli geçerlidir. Yukarıda belirtilen değerler aşıldı-
ğında uzun süreli geçerlidir.

Gaz Tüpleri İşaretleri
a: Risk ve emniyet cümleleri
c: Gazın veya gaz bileşenlerinin bileşimi
e: Tekli maddelerde EWG numarası veya “Gaz karışımı” kelimesi
g: Üretici hatırlatması
b: Tehlike kağıdı
d: Üreticinin ürün tanımlaması
f: GGVS’ye göre tam gaz tanımlaması
h: Üreticinin isim, adres ve telefon numarası
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Elektrik Kaynağı/Koruyucu Gaz Kaynağı

İşletim

• İşletim koşullarına uygun 
olarak (kuru odalar, açıkta ve/veya 
yüksek elektrik tehlikesi altında) 
uygun kaynak akım kaynakları seçil-
melidir,

• Şebeke hatları, kaynak akım 
hatları ve hortum paketleri mekanik 
hasara karşı korunmalıdır,

• Sadece sorunsuz izolasyonlu 
kaynak hat birleştiricileri kullanıl-
malıdır,

• Topraklama klemensini (kaynak akım dönüş hattı) iş parçasında kay-
nak yeri yakınında temas edecek şekilde yerleştirilmelidir ❺,

• Kaynak çalışma yerleri, diğer çalışma yerlerine karşı duvarların 
veya perdelerin kurulmasıyla yalıtımalıdır,

• Hasarlı izolasyon yanakları ve kaynak teli tutucusu hemen değişti-
rilmelidir,

• Yeterli havalandırma sağlanmalıdır; özellikle yüksek alaşımlı çelik 
olduğunda (yüzey kaynağı), (bakınız Tablo 2) ❻

• Kaynak teli tutucusunu ve koruyucu kaynak yakıcısını kolunuzun 
altına sıkıştırmamalı ve sadece izolasyonlu altlığın üstüne koymalısı-
nız.
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Alevin veya ışık arkının yanma süresi günlük yarım saatten uzun veya haftalık 
iki saatten uzun sürmezse kısa süreli geçerlidir. Yukarıda belirtilen değerler aşıldı-
ğında uzun süreli geçerlidir.

Yüksek Elektrik Tehlikesi Altındayken Kaynak Çalışmaları
(ayrıca bakınız bölüm A 4.5)

• Özellikle işaretlenmiş kaynak akım kaynağı kullanılmalıdır (örn.     ❼

• Plastik döşeme, tahta kaldırımlar gibi izolasyon sağlayan ara parça-
lar kullanılmalıdır ❽,

• Dar odalarda elektrikli kaynak cihazları kurmamalı ve yeterli hava-
landırma ve hava tahliyesini sağlanmalıdır.

Kaplarda Kaynak Çalışmaları

• Kabı kaynaklamaya başlamadan önce temizlemelidir,

S
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• Kapı tamamen su ile doldu-
rulmalı veya koruyucu gaz geçiril-
melidir.

Yangından Koruma

• Yangın veya patlama için ola-
sı kaynaklar giderilmelidir,

• Yangın ya da patlama tehlike-
si varsa, alınacak önlemlerinin be-
lirtildiği yazılı bir kaynak izni mev-
cut olmalıdır,

• Uygun yangın söndürme mal-
zemeleri kaynak çalışmaları esna-
sında hazır bulundurulmalıdır,

• Çalışmaların sonlanmasından 
sonraki 24 saat boyunca yangın gö-
zetiminde bulunulmalıdır.

Denetimler

• Tekli tüp emniyetleri ve tü-
ketim tertibatları belirli aralıklarla 
gaz çıkışı ve sızıntılara karşı kontrol edilmelidir,

• Kaynak cihazları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Personelin Sorumlulukları

• Eğitim gereklidir.

İşletim Talimatları

• Özel tehlikelerde işletim talimatları oluşturulmalıdır.

Özel tehlikeler örneğin şunlardır:

– Dar mekanlarda çalışma,

– Yangın ve patlama tehlikesiyle çalışma,

– Tehlikeli içeriğe sahip kaplarda çalışma,

– Yüksek elektrik tehlikesi altında çalışma.
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Önleyici Muayeneler
• Kaynak ve kesim çalışmalarını, 

özellikle de yüksek alaşımlı çelikte ger-
çekleştirirken çalışma tedbirli muaye-
nelerinin gerekli olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Gaz Kaynağı / Yakarak Kesme
• Göz koruması, gözlükler (koruma 

sınıfları 2–8),
• Yakarak kesmede: zor alevlenir 

koruma giysisi veya deri önlük ve ayrıca 
kaynak koruma eldivenleri,

• Kask ve kulaklık,
• Yüksek kapalı iş kıyafeti ve kapa-

lı ayakkabılar.

Elektrik Kaynağı/
Koruyucu Gaz Kaynağı
• 9 - 15 koruma sınıflı kaynak ko-

ruma filtreli uygun koruma yalıtımları,
• Hasarsız ve deriden kuru kaynak koruma eldivenleri
• Kask ve kulaklık,
• Hasarsız, kauçuk veya plastik tabalı izolasyonlu
• Kuru ayakkabı ❾,
• Zor alevlenebilir koruma giysisi veya deri önlük.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 553 “Ark Kaynakçısı için Güvenlik Eği-

tim Belgesi”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 554 “Gaz Kaynakçısı için Güvenlik Eği-

tim Belgesi”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 692 “Tek şişeli tesislerde gazın geri 

çıkmasına karşı ve alev çıkmasına karşı güvenlik tertibatları”
• DIN-EN 169 “Elektrikli Tesisler ve İş Gereçleri”
• DIN-EN 533 “Koruma Giysileri – Sıcağa ve Alevlere Karşı Koruma”
• DIN EN 1089-3 “Gaz Şişelerin Renk İşaretlemesi”
• A 1.12, A 4.5
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A 4.4 Yüksek Basınçlı Temizleyicilerin Kullanımı

• Geri tepme,

• Işının kesme etkisi,

• Basınçlı sıvının kontrolsüz dışarı çıkması,

• Tehlikeli maddeler, örn.: çözücü madde,

• Sıcak sıvılar,

• Sıcak parçalar,

• Işının geri vurması, örn.: işlenecek cismin çözülmüş, etrafta uçuşan 
parçaları,

• Elektrik tertibatlarının yakınındaki çalışmalarda elektrik akımı,

• Egzoz gazları.

Teknik Gereklilikler

• Elektrikle işletilen yüksek basınç temizleyicileri sadece özel besle-
me noktasına bağlanmalıdır, örn. FI koruma şalterli yapı akım dağıtıcısı,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

208

• Hortum hatları ve püskürtme tertibatları müsaade edilen pompa 
setine uygun olmalıdır,

• Hortum hatları müsaade edilen işletim sıcaklığı ve kullanılan sıvıya 
uygun olmalıdır,

• Uzunlama eksenindeki geri tepme kuvveti 250 N’yi aşmamalıdır.

• 150 N üzerindeki geri tepme kuvvetinde, sadece tertibatta alınan 
özel önlemlerle geri tepme kuvvetinin tamamının veya bir kısmının cisme 
aktarıldığına emin olunan püskürtme tertibatları kullanılabilir.

İşletim

• İşletime almadan önce: Püskürtme tabancası, hortum hatları ve ko-
ruma tertibatları gözle görülür kusurlar bakımından kontrol edilmelidir,

• Elle yönlendirilen püskürtme tertibatları sadece güvenli bir yerden 
kullanılmalıdır,

• Eller veya diğer vücut uzuvları sıvı ışınına temas ettirilmemelidir,

• Yüksek basınç ışını kişilere yöneltilmemelidir,

• Çözülmüş parçalar nedeniyle geri tepme olduğunda püskürtme ko-
ruması kullanılmalıdır,

• Hortum hatları sıkıştırılmamalı, keskin kenarlar üzerinden çekilme-
meli, araçların üzerinden geçilmemelidir,

• Hortum hatları çektirmeye veya bükülmeye maruz bırakılmamalıdır,

• Püskürtme tertibatının kumanda tertibatı çalışma konumuna sabit-
lenmemelidir,

Merdivenler üzerinde çalışma-
malı, platform kullanılmalıdır ❶,

• Çalışmaya ara verildiğinde ve 
çalışma sonunda cihaz istenmeyen 
çalışmaya karşı emniyete alınmalı-
dır.

• Kaplarda veya dar odalarda 
çalışırken önlemler bölüm A 4.5’e 
uygun alınmalıdır.
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Denetimler

• Yetkili kişiler tarafından düzenli kontroller yapılmalıdır.

Personelin Sorumluluğu

• Cihazı kullananlar en az 18 yaşında olmalıdır,

• Gençler yüksek basınç temizleyicilerini eğitim amaçlı olarak 16 ya-
şından itibaren gözetim altındayken kullanabilirler.

İşletim Talimatları

• Yüksek basınç temizleyicilerinin işletimi için bir kullanım talimatı 
oluşturulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları ❷

• Çizme, pantolon, eldiven, başlık ve yüz koruması, ayrıca ağızlık 
kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler

• A 4.5
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A 4.5 Dar Mekanlarda Çalışma

Kaynak çalışmalarında dar mekan:

• Doğal hava çekmeye sahip olmayan ve ayrıca 100 m3 altında hava 
hacimli veya 2m altındaki ölçülere (uzunluk, genişlik, yükseklik, çap) sahip 
bir mekandır.

Yüksek elektrik tehlikesinde dar mekan:

• İletkenli alana ve sınırlı hareket serbestliğine sahip bir mekan,

• Hava hacmi ve hava değişimi ikinci planda öneme sahiptir.

Dar mekanlar için örnekler:

• Depolar, çukurlar, kanallar, karma makineleri, boşluklar, döner fı-
rın, kırıcı.

• Tehlikeli maddeler

Oksijen yetersizliği

Elektrik voltajı

Kaynak ve kesme

Yapısal tertibatlar, örn. karıştırıcı.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Dar mekana girilmesi gerek-
liyse kişi kurtarma cihazları mevcut 
olmalıdır,

• Elektrik tehlikesi yüksek ise 
el cihazları bir ayırma trafosuyla ❶ 
kullanılmalıdır.

• Tehlikeli maddeler veya oksi-
jen yetersizliği söz konusuysa, tehli-
keli maddelerin, oksijen miktarının 
veya CO değerinin ölçümü için cihazlar kullanılmalıdır.

Bakım Çalışmaları / Arıza Giderimi

Genel

• İşletmeciden yazılı giriş izni alınmalıdır,

• Tehlike değerlendirmesi gerçekleştirilmeli, emniyet önlemleri yazılı 
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

– Denetimi yapacak kişi belirlenmelidir,

– Karşılıklı tehlikelere yol açacak birden fazla grup mekanda çalışıyor-
sa, çalışmalar koordine edilmelidir.

• Mekanda çalışanlarla iletişim halinde olan (gözle iletişim, konuşma, 
sinyaller) ve yerini terk etmeden yardım çağırabilecek güvenlik birimi be-
lirlenmelidir,

• Çalışanlar özel tehlikeler, koruma ve kurtarma önlemleri hakkında 
bilgilendirilmelidir.

Yeterli sayıda ve büyüklükte giriş aralıklarının bulunduğuna emin 
olunmalıdır. (bakınız Tablo 1)

• Kaçış yolları açık tutulmalıdır.

Tehlikeli maddeler/oksijen yetersizliği olduğunda yapılan çalışmalar:

• Tehlikeli maddeler için çalışma yeri sınır değerlerinin altında kalın-
dığına emin olunmalıdır (ölçüm!),

• Mekanların yeterli havalandırıldığında (en az % 17 oksijen hacmi) 
oksijen verilmemeli, ayrıca ağızlık (izolasyon cihazları) kullanılmalıdır ❷.

Tedbirler
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Yüksek Elektrik Tehlikesi Al-
tında Çalışma

(iletkenli çevreye ve sınırlı ha-
reket serbestliğine veya ıslak, nemli, 
sıcak çalışma yerli mekanlarda)

• İletken çevreli mekanlar/
alanlar yere göre değişen elektrikli 
işletim maddeleri sadece özel koru-
ma önlemleriyle:

– Koruma düşük gerilim veya,

– Koruma ayrımı (bir veya birden fazla tüketiciyle)

veya,

– I N ≤ 30 mA ❸ olan hatalı akım koruma tertibatlarının kapatılma-
sıyla işletim,

• Ayırma trafoları ve yapı akım dağıtıcıları temel olarak dar mekanın 
dışına kurulmalıdır,

Mekanlar
Genel Olarak

Mekanlar, ancak
ana ölçülerinde değil
> 3,0 m

Mekanlar, ancak
ana ölçü
> 35,0 m

Depo, genel

Depo ≤ 10 m3

Giriş Aralıklarının
Sayısı

en az 2, mümkünse
karşılıklı sonlarında

en az 1

en az 1

en az 1

en az 1 ve

bir havalandırma 
açıklığı azami des-
tek yüksekliği
≤ 150 mmolduğunda

Giriş Aralıklarının
Büyüklüğü

≥ 0,20 m2

ancak < 350mm ölçülerinde
< 350 mm

≥ 0,50 m2
ancak < 350mm ölçülerinde 
değil 
< 500 mm
≥ 600 mm nominal uzunluk 
veya azami destek yüksek-
liği ≤ 250 mm olduğunda
≥ 500 mm

Asgari ölçüler
≥ 350 x 450 mm
nominal uzunluk ≥ 100 mm

Tablo 2: Elektronik Aletlerin Ko-
runma Sınıfı Ayrımı

Koruma sınıfı I
Koruma İletken Sistemi

Koruma sınıfı III
Koruyucu Düşük Gerilim

Koruma sınıfı II
Koruma İzolasyonlu

III
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• İletken çevreli ve ayrıca sı-
nırlı hareket serbestliğine sahip 
mekanlarda/alanlarda yere göre 
değişen elektrikli işletim maddele-
ri sadece özel koruma önlemleriyle 
işletilmelidir:

– Koruma düşük gerilim veya,

– Koruma ayırıcısı (sadece bir 
tüketici bağlanmalıdır); koruma 
sınıfı I olan işletim maddelerinde 
potansiyel dengeleme iletkenli 
bölge ile oluşturulmalıdır (bakınız 
Tablo 2).

Elektrikli ve Koruyucu Gaz Kaynak Çalışmaları

• Sadece yüksek elektrik tehlikeler için uygun kaynak akım kaynakları 
kullanılmalıdır,

• Kaynak akım kaynağı dar me-
kanın dışına kurulmalıdır ❹.

• Plastik döşeme, tahta kaldı-
rımlar ❺ gibi izolasyon sağlayan ara 
parçalar kullanılmalıdır,

• Zor alevlenebilen, kuru giysi-
ler ve eldivenler kullanılmalıdır.

Kaynak ve Lehim Metotları

• Yanma gazı ve oksijen tüpleri 
dar mekanlarda kurulmamalıdır,

• Uzun süreli çalışma aralıkla-
rında yanıcı ve hortumlar çıkarılma-
lıdır,

• Zor alevlenen koruyucu giysi-
ler kullanılmalıdır.
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Personelin Sorumlulukları

• Dar mekanlarda çalışma için uygunluk belirlenmelidir, örn.: klost-
rofobi.

Önleyici Muayeneler

• Özel çalışma tedbirli muayeneler gerçekleştirilmelidir, örn. solu-
num koruma cihazlarının kullanımı.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu kıyafet, gözlük, kask, ayrıca ağızlık.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 117 “Kaplarda ve dar mekanlarda 

çalışma”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 190 “Solunum koruma donanımla-

rının kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 594 “Yüksek elektrik risklerinde 

elektrikli iş gereçlerinin kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 534 “Dar mekanlarda çalışma”
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A 4.6 Depolama, İstifleme, Yükleme

• Dar, düzensiz depolarda üzerinize sürülmesi,

• Düşen veya düşmüş depo malzemeleri nedeniyle yaralanma,

• Toplanmamış depolarda sendeleme, düşme,

• Kaldırma veya taşıma yaparken aşırı zorlama.

Teknik Gereklilikler

• Trafik yolları ve depo yerleri görünür şekilde işaretlenmelidir,

• Yaya ve hareket yolları ayırılmalı, yeterli genişlikte tutulmalı, 
aydınlatılmalı, trafik kuralları belirlenmelidir. (ayrıca bakınız Bölüm A 
1.20).

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Hareket yolları ve depo yerleri düz ve beklenen yükleri kaldırabile-
cek taşıma kuvvetine sahip olmalıdır,

• Depo alanları için uygun temizleme sistemleri gereklidir, örn. kar 
küreği, süpürge, endüstriyel emici, süpürme makineleri.

• Depolanacak malzemenin tehlikesiz şekilde depolama/depodan çı-
karılması veya yükleme/yük indirilmesi için uygun cihazlar gereklidir, örn:

– Doğal taşlı, palet taşıyıcısı olan veya hazır beton parçalı köprü vinci,

– Forklift,

– Paletlere yüklenen ürünler veya beton parçalar için: Elle kumanda 
edilen forkliftler, ❶ çatallı forklift aracı, çuval taşıma el arabası.

İşletim

• Trafik yolları ve depo yerleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir,

• Zemin kaplamasında olası hata yerleri hemen İşaretlenmeli ve hızlı 
şekilde hatalar giderilmelidir

• Dışarı akan depo maddeleri/
sıvıları hemen temizlenmelidir,

• Trafik ve yaya yolları boş tu-
tulmalıdır,

• Yangın söndürücüsü, kaçış 
kapıları, elektronik şalter dolapları 
ulaşılır olmalıdır ❷.

Denetimler

• Depo tertibatları, örn. palet-
leri, ızgara kafesleri her kullanım-
dan önce düzenli aralıklarla kontrol 
edilmelidir.

İşletim Talimatları

• Aşağıdakiler hakkında işletim 
talimatı oluşturulmalıdır:

– Her bir ürünün depo yerleri 
ve depolamanın türü,

– Azami istif yükseklikleri ❸
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– Kullanılacak tertibatlar,

– Azami toplam ağırlıklar.

Önleyici Muayeneler

• G 25 “hareket, kumanda ve kontrol yeteneği bakımından cihaz yön-
lendiricisi” kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler,

• Vinçle çalışırken kask.

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 234 “Depoların kurulumu ve ge-

reçleri”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 869 “Şirket bünyesinde depolama ve 

nakliyat”
• A 1.20
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A 4.7 Yükleme Emniyeti

• Kişilerin düşen yükleme malzemesine maruz kalmaları

• Devrilen araçlar

• Düşen yük parçaları

• Yüklerin hasar görmesi

Sorumluluk

• Yük, karayolları yönetmeliğinin taleplerini yerine getirecek şekilde 
yüklenmeli ve ayrıca emniyete alınmalıdır. Normal sürüş işletimine, tam 
frenlemeler, kaçınma manevraları ve kötü yol koşulları da dahildir.

• Yükleme ve taşıma sürecine katılan herkes yükleme emniyetinin 
doğru yapılmasından

sorumludur.

• Gönderici nakliye yönünden emniyetli yüklemeden sorumludur (yük 
ve emniyeti için yetkilidir).

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Nakliyeci uygun bir aracın hazır bulundurulması ve işletim emniyetli 
yükleme için sorumludur (yükün türü bakımından aracın işletme emniyeti 
etkilenmemelidir, örn. yanlış yük dağılımı ve aşırı yükleme).

• Sözleşme kurallarıyla, gönderici/yükleyici nakliyeciyi yük emniyeti-
nin gerçekleştirilmesi için sorumlu yapabilir. Sadece son kontrol yükleme 
yetkilisinin sorumluluğunda kalır.

• Gerekli önlemlerde farklı emniyetlerin avantajları kullanılmalıdır, 
(şekil bağlantısı, kuvvet bağlantısı).

Yük Emniyet Önlemleri

Şekil Bağlantısı

• Yükün kayması mümkün olmayacak şekilde yüklenmesi şekil bağlan-
tısı anlamına gelir, örn. paletin palete dayanması ❶.

• Şekil bağlantı emniyetine doğrudan germe varyasyonları da dahildir, 
örn. enine germe ve diyagonal germe ❷.

Kuvvet Bağlantısı

• Kuvvet bağlantısı ile yükleme emniyeti en zahmetli varyasyondur. 
Aşağıya doğru gerdirmeyle yük, yüksek sıkıştırma kuvvetiyle, yani sürtün-
menin yükseltilmesiyle kaymaya karşı korunur.

• Aşağıya doğru gerdirirken, gerdirme elemanının (örn. makaralı cır-
cır) ön gerginlik kuvveti ve gerdirme açısı belirleyicidir.

Aşağıya doğru gerdirirken aşa-
ğıdaki hatırlatmalar dikkate alınma-
lıdır:

1. Yük kuvvetleri:

Her yük, hem kaymaya hem de 
yükleme yüzeyinden düşmeyecek 
şekilde emniyete

alınmalıdır. Meydana gelen hız-
lanma veya gecikme kuvvetleri ❸ 
yükleme emniyeti tarafından alın-
malıdır. Mevcut araç duvarları ola-
bildiğince kullanılmalıdır (mümkün 
olduğunca boşluksuz doldurulmalı!).
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2. Sürtünme kuvvetleri:

Sürtünme kuvveti yükün kay-
masına karşı gelir ve tüm yükleme 
emniyeti önlemlerini desteklemek-
tedir. Kayma sürtünme değeri ▼ her 
zaman 1’den küçüktür. Örnek olarak 
metal metal üstüne (ıslak) malze-
me çiftlemesindeki değeri, 0,10 - 
0,20’dir veya kaymaz paspas ile be-
ton tahta üzerine olduğunda, 0,60.

▼= 0,10 – 0,20, sürtünme ile 
yükleme emniyetinin % 10 ila % 20 
arasına denk gelmektedir!

3. Gerdirme aracı:

Gerdirme halatları, ipleri ve zincirleri üreticinin bilgilerine uygun 
olarak ve ayrıca özel tedarik edilmelidir.

Gerdirme halatlarında, halat malzemesinin müsaade edilen gerdirme 
kuvveti, makaralı cırcırın aşağıya doğru gerdirirken ön gerdirme kuvve-
tiyle karıştırılmamalıdır. Gerdirme kuvvetinin, el kuvvetinin ve sıkıştırma 
kuvvetinin gerekli bilgileri gerdirme aletinin etiketi üzerinde bulunabilir.

4. Gerdirme noktaları:

Ekim 1993’ten itibaren ilk kez işletime alınan kasa üst yapıları ve 
römorklar gerdirme aletleri için kancalarla donatılmalıdır ❹ 

Gerdirme noktalarının müsaade edilen gerdirme kuvveti:

en az 2000 daN 12 tondan fazla olan araçlarda

en az 1000 daN > 7,5 – 12 ton olan araçlarda

en az 800 daN > 3,5 – 7 ton olan araçlarda

İzin verilen toplam ağırlık. Gerdirme kızakları değişkenlikleri nede-
niyle gerdirme noktalarından daha iyidir.

5. Gerdirme açısı:

Gerdirme açısı yükleme zemini ve yükleme aracı arasında ölçülür. 
Gerdirme açısı ne kadar küçük ise, gerdirme aracının ön gerdirme kuvveti 
de o derece azdır.
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83–90 → arası gerdirme açısı: optimum

30/35→ altında gerdirme açısı: kaçının

6. Kenar koruması:

Kenar korumaları asıl koruma fonksiyonlarının yanı sıra, gerdirme ha-
latının yönlendirme noktalarında aşağıya doğru gerdirirken kısmen yüksek 
sürtünme kaybını en aza indirgeme özelliğine de sahiptirler.

Bu nedenle sıkıştırma elemanına tersi tarafındaki yükleme tarafına 
çok kez istenilen ön gerdirme kuvveti uygulanamaz. Bu yüzden iyi kayma 
özelliklerine sahip aletler kullanın.

Yükleme emniyeti için, şekil bağlantısının ve kuvvet bağlantısının 
kombinasyonu da kullanılabilir.

Aşağıya doğru gerdirme örneği

Kaç adet gerdirme halatının kullanılacağı hesabı için “Gerdirme kuv-
veti kontrolörleri” kullanılabilir (tablodan okunabilir). Gerdirme aracı üre-
ticilerinden edinilebilir.

Örnek ⇒ yükleme ağırlığı: 10 ton; gerdirme açısı: 83 – 90 ⇒; Kaymaz 
paspas kullanımı: ⇒ = 0,60; cırcırlı makara: 450 daN ⇒ İhtiyaç duyulan 
gerdirme halatlarının sayısı: 4

Ek Bilgiler
• Trafik Yönetmeliği
• Trafik Tescil Yönetmeliği
• Ticaret Yasası
• Alman Mühendisler Derneği-Kuralları 2700 – 2702
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A 4.8 Koruyucu Bakım Çalışmaları

• Çalışmaların organizasyon hazırlığı yok veya yetersiz,

• Zaman baskısı altında çalışmaların gerçekleştirilmesi,

• Çalışan makinelerde veya tertibatlarda çalışmaların gerçekleştiril-
mesi,

• Geçici önlem,

• Zor çevre koşulları altında çalışmalar, örn. dar mekanlar, sıcaklık.

• Tehlikeli işletim maddeleriyle çalışma,

• Kişilerin düşmesi.

Makine ve Tertibatlar, Teknik Gereklilikler

• Donatım ve bakım yerlerine kolay erişim, Donatım ve bakım yerle-
rinin konumu (tehlikeli bölgelerin dışında), 

• Her bir enerji kaynağının ayırma ve tekrar çalıştırmaya karşı emni-
yete alınma imkanı,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

223

• Artık enerjinin veya depola-
nan enerjinin tehlikesiz iletme im-
kanı,

• İzinsiz, yanlışlıkla veya bek-
lenmeyen çalışmaya karşı emniyet 
imkanı,

• Koruma tertibatlarının sökül-
mesine gerek kalmadan koruyucu 
bakım çalışma imkanları ❶.

• Emniyetli erişim imkanları ve 
çalışma yerleri, örn. merdivenler, 
platformlar, sahneler ❷,

• Otomatik işletimde, kapat-
madan sonra tekrar açıldığında son 
uygulanan program noktasının tek-
rar başlaması mümkün olmalıdır.

Yönetimsel Tedbirler

• Koruyucu bakım çalışmaları 
için bir tehlike değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmesi,

• Koruyucu bakım talimatları-
nın oluşturulması, Çalışmaların sü-
recini ve emniyet önlemlerine uyul-
masını takip eden bir sorumlunun belirlenmesi,

• Yabancı firmaların veya birden fazla koruyucu bakım gruplarının 
çalışmasında bir koordinatörün belirlenmesi,

• Gerekli aletlerin, yardımcı maddelerinin, yedek parçalarının ve ki-
şisel koruma donanımlarının planlanması ve hazır tutulması,

• İlk yardım için ilave önlemlerin gerekli olup olmadığının kontrol 
edilmesi.

Koruyucu Bakım Çalışmalarına Başlamadan Gerekli Tedbirler

• Makinenin ve tertibatların kapatılması ve izinsiz veya yanlışlıkla 
işletime alınmasına karşı emniyete alınması, örn. ana şalterin kapatılma-
sıyla ❸ veya enerji bağlantılarının ayrılması, örn. hidrolik, pnömatik,
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• Depolanmış enerji sonucunda 
tehlike getirecek hareketlerin ön-
lenmesi, örn. basınçlı hava, yaylar, 
kaldırılmış makine parçaları ❹,

Çalışan makinelerde çalışılma-
sı gerektiğinde özel emniyet önlem-
lerine uyulması,

• Münferit tertibat parçaların-
da çalışılmaya devam edileceği za-
man zincirlenmiş tertibatlarda özel 
emniyet önlemlerine uyulması.

Koruyucu Bakım Çalışmaların-
dan Sonra Tedbirler

• Koruma tertibatları işletime 
almadan önce takılmalıdır ❺,

• İşletimin serbest bırakılma-
sından önce makinelerin ve terti-
batların, koruma tertibatları da da-
hil olmak üzere fonksiyon kontrolü 
yapılmalıdır,

• Makinenin ve tertibatların çalışmasından önce tüm kişilerin tehlike 
bölgesinden çıktığına emin olunmalıdır,

• Koruyucu bakım yeri toplanmalı ve ayrıca temizlenmelidir,

• Aletler ve yardımcı malzemeler taşınmalıdır.

Aletler ve Yardımcı Malzemeleri

• Yeterli miktar ve kalitede standart aletler bulundurulmalıdır,

• Makine üreticisi koruyucu bakım çalışmaları için ön gördüğü gibi 
özel aletlerin mevcut olması gereklidir,

• Yardımcı malzemelerinin gerekliliği ve mevcut olmasının tespit 
edilmesi gereklidir, örn. iskeleler, merdivenler, kaldırma araçları, çalışma 
platformları,

• Kısa süreliğine yardımcı maddelerinin nereden temin edilebileceği-
nin tespit edilmesi gereklidir, örn. mahalde bulunan iskele çalışanı, vinç-
ten temin.
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Denetimler

• Düzenli aralıklarla aletleri ve yardımcı malzemeler kontrol edilme-
lidir.

Personelin Sorumlulukları

• Koruyucu bakım çalışmalarına katılan personel yapılacak çalışmalar 
için kalifiye olmalıdır, Çalışanlar uygun şekilde geliştirilmeli ve bilgilendi-
rilmelidir.

• Alternatif olarak uygun yabancı firmalar da (sertifikayı belgelendir-
melidir!) koruyucu bakım çalışmalarını gerçekleştirebilirler (ayrıca bakınız 
bölüm A 1.23).

Kişisel Koruma Donanımları

• İlave kişisel koruma donanımları tehlike değerlendirmesine uygun 
olarak hazır bulundurulmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 117 “Kaplarda ve dar mekanlarada 

çalışma”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 157 “Araç ve bakım”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 198 “Düşmeye karşı kişisel koruma 

donanımlarının kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 577 “Bakım yapanlar için güvenlik eği-

tim belgesi”
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A 4.9 Elektrik Çalışmaları

• Akım geçiren parçalara dokunulduğunda, kalp durmasına yol açabi-
lecek vücuttan geçiş meydana gelir ❶ (bakınız Tablo 1),

• Akım geçiren parçaların uygun şekilde kullanılmamasında veya NH 
sigorta elemanlarının çekilmesinde, yüzün ve ellerin ağır şekilde yanması-
na neden olabilecek ışık arklarının oluşması meydana gelebilir,

• Merdiven, iskele gibi yüksek çalışma yerlerindeki elektrik çalışma-
larında, düşme tehlikesi bulunmaktadır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

50 Hz ila 60 Hz arasındaki frekanslarda alternatif akım şu etkilere sahiptir

0,0045 mA Dil ile hissedilebilir 

1,2 mA Parmaklarla hissedilebilir

6 mA Bayanlarda kas krampları, bırakma sınırı (let-go current)

9 mA  Erkeklerde kas krampları, bırakma sınırı (let-go current)

20 mA Solunum kaslarında kramp oluşumu

80 mA  Ventriküler fibrilasyon, etki süresi 1 saniyeden fazla ise.

Tablo 1: Alternatif akımın etkisi
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Teknik Gereklilikler

Elektrik tertibatları, özellikle 
VDE 0100 ve VDE 0105 talimatları 
olmak üzere temel VDE talimatları-
na göre kurulmalı ve işletilmelidir.

Makinelerin elektrik donanımı 
DIN EN 60204’e uygun olmalıdır.

Tamir ve Bakım

Elektrik tertibatlarının ve iş-
letim malzemelerinin tamirinde ve 
bakımında 5 emniyet kuralları dik-
kate alınmalıdır:

1. Serbest Bırakma

Serbest bırakma, bir tertiba-
tın, bir tertibatın parçasının veya 
bir işletim malzemesinin tüm ku-
tuplarının kapatılması veya toprak-
lanmamış tüm iletkenlerden ayrıl-
masıdır.

2. Tekrar Açılmaya Karşı
Emniyet Alınmalıdır

Ana şalterler askılı kilit ile ko-
runmalıdır. Çıkan emniyet eleman-
ları itinayla muhafaza edilmelidir. 
Dışarı çıkarılamayan hat koruma şalterleri yapıştırma folyosuyla emniyete 
alınmalıdır ❷ Kumanda edilmesine yönelik bir yasaklama levhasının ❸ yer-
leştirilmesi tavsiye edilir.

3. Gerilim Olmadığının Tespit Edilmesi

Gerilim olmadığının tespit edilmesi sadece elektrik konusunda eği-
timli bir personelle veya elektrik tekniği konusunda bilgili bir kişiyle ve 
bunlar için öngörülmüş cihazlarla gerçekleştirilebilir.

İnsan vücudunun 220 V 50 Hz oldu-
ğunda elektrik direnci

Tedbirler
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4. Topraklama ve Kısa Devre

Nominal gerilimin 1000 V üze-
rinde olan tertibatlarda ya da hava 
hatlarında topraklama ve kısa devre 
yapılmalıdır. Nominal gerilimin 1000 
V’ye kadar olan tertibatlarda genel 
olarak topraklama ve kısa devre ya-
pılmasına gerek yoktur.

5. Gerilim Altında Bulunan 
Bitişik Parçaların Üzerini Kapatın 
veya Muhafaza Altına Alın.

Bitişik olan tertibat parçaları 
açılamıyorsa, etkin parçalar kapatılarak veya muhafaza altına alınarak 
emniyete alınmalıdır.

NH Sigorta Elemanlarının Çekilmesi İçin Özel Emniyet Tedbirleri

• NH sigorta elemanlarına sahip açık dağıtıcılar gerilimsiz konuma 
getirilemiyorsa özel emniyet önlemleri alınmalıdır,

• Sadece astarlı NH sigorta takma tutamakları kullanılabilir. Ayrıca 
yüz korumalı bir kask kullanılmalıdır ❹.

Denetimler

Elektrik tertibatları ve işletim malzemeleri düzenli aralıklarla kontrol 
edilmelidir. Kontrol süreleri tehlike değerlendirmesinden ortaya çıkmakta-
dır. Referans olarak aşağıdaki süreler baz alınabilir:

• Elektrik tertibatları her 4 yılda bir,

• Elektrik işletim malzemeleri her 6 ayda bir, yapı alanlarında her 3 
yılda bir,

• Her kullanımdan önce aletler.

Çalışma Sınırlamaları

• Elektrik tekniğinde yetkili kişiler, öngörülen kumanda üniteleriyle 
kumanda edebilirler ve kullanabilirler. Şalter dolabı içinde şalter işlemleri 
sadece, şalter dolabı parmak temasına karşı donatılmışsa gerçekleştirile-
bilir. Cıvata koruma elemanları da değiştirilebilir.
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• Elektrik konusunda eğitimli kişiler, eğitimini aldıkları ve yazılı ola-
rak görevli oldukları çalışmaları gerçekleştirebilirler. Bunlar, örn. NH sigor-
ta elemanlarının çekilmesi, örtüyle kapatılması veya muhafaza altına alın-
ması ve ayrıca yerine göre değişen elektrik işletim malzemelerinin uygun 
ölçüm ve kontrol cihazlarıyla kontrol edilmesi olabilir.

• Diğer tüm çalışmalar sadece elektrik yetkilileri tarafından gerçek-
leştirilebilir.

İlk Yardım

• Elektrik yetkilileri ve elektrik tekniği konusunda eğitimli kişiler dü-
zenli aralıklarla ilkyardım konusunda eğitim almalı ve eğitilmeye devam 
edilmelidir. Özellikle, akım kazalarında kalp solunum canlandırması hayati 
önem taşımaktadır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A3 “Elektrikli Tesisatlar ve 

İş Gereçleri”
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 519 “Elektrikli tesislerde çalışma gü-

venliği”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 548 “Elektronik Uzmanları”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 594 “Yüksek elektrik rislerinin olduğu 

ortamlarda elektrikli iş gereçleri”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 608 “İnşaatlarda elektrikli tesislerin ve 

iş gereçlerinin seçimi ve işletimi”
• DIN EN 60204 “Makinelerin elektrik tertibatları”
• Elektroteknik Birliği 0100 “Yüksek gerilim tesislerinin kurulumu”
• Elektroteknik Birliği 0105 “Yüksek gerilim tesislerinin işletimi”
• Elektroteknik Birliği 0701 “Elektrikli aletlerin kullanıma alınma-

sı, değişiklikleri ve denetimleri”
• Elektroteknik Birliği 0702 “Elektrikli aletlerin sürekli denetim-

leri”
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A 4.10 Metal İşleme

Sütunlu Matkap

• Hızlı dönen delme milleri, matkap aynası, deliciler tarafından ya-
ralanma,

• İş parçasının etrafa savrulması,

• Delik talaşları nedeniyle göz yaralanmaları,

• Çalışan matkap veya delik talaşları nedeniyle Kesilmeden kaynak-
lanan yaralanmalar.

• Makine tahriki emniyete alınmalıdır, örn. kapak ❶

• Makine sabit şekilde kurulmalıdır,

• İş parçalarının etrafa savrulması önlenmelidir, makine mengenesi 
kullanılmalıdır ❷,

• Sadece üstü kapalı veya derine yerleştirilmiş civatalı sıkıştırma ter-
tibatları kullanılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Talaş kancası, el süpürgesi 
gibi uygun yardımcı malzemelerle 
çelik talaşları giderilmelidir,

• Delme işlerinde hiç bir zaman 
eldiven, yüzük, zincir, kol saatleri 
veya benzer cisimler kullanılmama-
lıdır, Örn. başlık veya saç filesi ile 
uzun saçlar korunulmalıdır,

• Makine sadece dururken te-
mizlenmelidir,

• Delme işleminde gözlük kul-
lanılmalıdır,

• Vücudu kaplayan giysiler kullanılmalıdır, özellikle kol ve bileklik 
bölgelerinde ❸.

• Soğutmak için su veya suyla karıştırılamayan soğutucu yağlama 
maddeleri, örn. delme veya kesme yağları kullanılmalıdır.

Taşlama Tezgahı

• Taşlama esnasında meydana gelen taşlama kıvılcımları nedeniyle 
göz yaralanmaları,

• Sıçrayan taşlama gövdeleri nedeniyle yaralanma tehlikesi.

• Taşlama tezgahında çalışır-
ken gözlük kullanılmalıdır,

• Taşlanacak cisimlerinin de-
ğiştirilmesi veya sıkıştırılması sa-
dece eğitimli kişiler tarafından ger-
çekleştirilmelidir,

• Taşlanacak cisim amaca uy-
gun sıkıştırılmalı, taşlama makine-
sine ait sıkıştırma flanşları kullanıl-
malıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Taşlanacak cisim ve sıkıştır-
ma aletleri gözle görülür eksiklikler 
bakımından kontrol edilmelidir,

• Sıkıştırmadan önce hasarları 
tespit etmek için taşlanacak cisim-
de ton kontrolü yapılmalıdır,

• Taşlama makineleri, taşlanan 
cismin patlama tehlikesine karşı ko-
ruyucu kapaklarla donatılmış olma-
lıdır ❹

• Koruyucu camın 5 mm’lik ön 
mesafesine uyulmalıdır ❺,

• İş parça yerleşimi ve taşla-
ma cismi arasındaki mesafe azami 3 
mm olmalıdır,

• Sadece işaretli taşlama ve 
taşlanacak cisimler kullanılmalıdır 
❻,

• Makinenin devir sayısı taşla-
ma cisminde yazan devir sayısından 
yüksek olmamalıdır,

• Taşlanacak bir cismin sıkıştı-
rılmasından sonra, eğitimli bir kişi 
tarafından yerde sabit duran taşla-

ma makinelerinde bir dakikalık deneme çalışması gerçekleştirilmelidir.

Bükme Presi

• Bükme işlemi sırasında sıkışma ve kesme tehlikesi

• Makine sabit şekilde kurulmalıdır,

• Karşı ağırlık ve onun bandı elle işletilen bükme preslerinde kaplan-
mış olmalıdır ❼,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kuvvetle işletilen bükme 
preslerinde makine ayağı ve bük-
me yanağı yalıtım saclarıyla sı-
kışma ve kesme yerleri emniyete 
alınmalıdır ❽,

• Kuvvetle işletilen bükme 
presleri, kendi tutmaya sahip ol-
mayan ayak şalterleriyle ve ayrıca 
acil kapatma şalterleriyle donatıl-
malıdır ❾,

• Müsade edilen bükme düz-
lemlerine dikkat edilmelidir,

• İş parça altlıkları ayarlan-
mak için aletin altına dokunulma-
malıdır.

Sac Kesme Bıçağı, Kollu Sac Kesme Bıçağı

• Kaplamasız kesme çizgisi nedeniyle el yaralanmaları,

• Sabitlenmemiş kol nedeniyle yaralanmalar.

• Sacları kullanırken koruyucu eldivenler kullanılmalıdır,

• Sac kaldırma aletleri kullanılmalıdır,

• Bıçakların müsaade edilen kesme gücüne dikkat edilmelidir,

• Körelmiş bıçaklar zamanında değiştirilmelidir,

• Çalışma alanında malzeme artıkları bulundurulmamalıdır,

• Sac kesme bıçağındaki karşı ağırlığı, hareketli üst bıçağının hiç bir 
konumda kendiliğinden düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır ve sabitlenme-
lidir ❿,

• Kesme bıçağının kesme çizgisini koruma çıtası veya kiriş bağlayıcı-
sıyla emniyete alınmalıdır    .

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler

11
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• Kollu sac kesme bıçağında 
kaldırılmış kolları Kendiliğinden 
hareket eden tertibatlarla İsten-
meyen düşmeye karşı emniyete 
alınmalıdır    ,

• İş parçalarını bağlayıcılar ile 
yukarı katlanmasına karşı emniyete 
alınmalıdır.

Genel Denetimler

• Elektrik tertibatları ve işle-
tim maddeleri kuruluma, değişikli-
ğe ve koruyucu bakım çalışmalarına 
ve düzenli aralıklarla yetkili bir kişi 
tarafından kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler,

• Koruyucu eldivenler (delme 
işleri haricinde),

• Kulaklık (taşlama tezgahı),

• Başlık, sac filesi (delme işleri),

• Gözlük (taşlama tezgahı, delme işleri).

12

Ek Bilgiler
• Unfallverhütungsvorschrift(en), siehe Anhang
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri A3 “Elektrikli tesisler ve iş 

gereçleri”
• İnşaat Meslek Birliği Bilgi 702 “Mekanik Atölyeler”
• A 3.10
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A 5.1 Hukuki Temeller

Yasa Hiyerarşisi

İş güvenliği alanında aşağıdaki hierarşi geçerlidir:

«Devletin Mevzuatları» herkes için bağlayıcıdır.

«Özerk Kurallar» (Meslek Birliği Kuralları) tüm meslek birliklerinde 
sigortalı şirketler için bağlayıcıdır.

«Özel Hukuk» belirli alanlar ve kişi gruplarını bağlayan özel yapılmış 
anlaşmalardır.

İnşaat ve Ekipman Düzenlemeleri

Alman mevzuatı Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunca belirlenir.

Avrupa Topluluğunda sıkıntısız bir iç pazar için ön koşul ticaret engel-
lerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm ulusal inşaat 
ve ekipman mevzuatlarının harmonizasyonu (uyumlaştırılması) gereklidir. 
Makineler alanında bu hedeflere tümü AT- Sözleşmesinin 95. maddesine (iç 
pazar direktifleri) dayandırılan bir çok direktif ile ulaşılmıştır.

İnşaat ve Ekipman Düzenlemeleri

AT-Sözleşmesinin 95. maddeye göre çıkarılan direktiflerin bazıları 
şunlardır:

• Makine Direktifi, 98/37/AT sayılı Direktif

• Elektromanyetik Uygunluk Direktifi, 89/336/AET sayılı Direktif

• Düşük Gerilim Direktifi, 72/23/AET sayılı Direktif

Bu direktifler hiç bir değişiklik yapılmadan ulusal mevzuata uyumlaş-
tırılmalıdır. Ulusal düzenlemeler geçerliliklerini kaybederler (yeni tesisler 
için).

Almanya‘da bu direktifler alet ve ürün güvenliği yasasının uygulama 
yönetmelikleri olarak Mayıs 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sebepten 
dolayı daha öncesinde uygulanan kaza engelleme düzenlemeleri gibi mev-
zuatlar artık geçerli değildir.

İş Güvenliği Düzenlemeleri

İş güvenliği düzenlemeleri üretimi, serbest ticareti ve hizmet satışını 
etkilemektedir. Bunlar AT- Sözleşmesinin 137. maddesine dayanan iş gü-
venliği düzenlemeleridir.
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Bu AB çerçeve direktifinde iş esnasında dikkat edilecek sağlık ve iş 
güvenliği asgari gereklilikleri belirlenmiştir.

İç pazar direktiflerinden farklı olarak bu alanda mevcut daha katı 
ulusal düzenlemeler devam ettirilebilmektedir.

Almanya‘da İş Güvenliği Direktifi, 1996 yılında İş Güvenliği Yasası ile 
uyumlaştırılmıştır.

Ayrıca İş Güvenliği Yasasını destekleyici, konuları somutlaştıran direk-
tifler, yönetmelik şeklinde Alman mevzuatına alınmıştır. Diğer İş Güvenliği 
Direktiflerinin uyumlaştırılması ve ayrıca komplike iş güvenliği mevzuatı-
nın basitleştirilmesi için 2002 yılında İşletim Güvenliği Yönetmeliği uygu-
lamaya alınmıştır.

İş Yeri Yönetmeliği 2004 yılında değiştirilmiştir.

İş Güvenliği Yasası ile İlişkili Yönetmelikler

• İş Yeri Yönetmeliği

• İnşaat Yönetmeliği

• İşletim Güvenliği Yönetmeliği

• Monitörlü Çalışma Yönetmeliği

• Biyolojik Maddeler Yönetmeliği

• Yük İşlemleri Yönetmeliği

Ek Bilgiler

• İş Güvenliği Yasası
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A 5.2 İş Emniyeti Yasası

İş Hekimleri, Güvenlik Mühendisleri ve
Diğer İş Güvenliği Uzman Personelleri

Hedef

Şirketlerde sağlık ve iş güvenliğini geliştirme.

İş Hekimleri ve Güvenlik Uzmanları Angaje Etme

İş türüne, çalışanların sayısına ve şirketsel organizasyona bağlı olarak 
iş veren iş güvenliği uzmanlarını ve iş hekimlerini yazılı olarak angaje et-
meli ve aşağıda belirtilmiş görevleri vermelidir. Bu iki kişi de iş sağlığı ya 
da güvenliği bağlamında uzman olmalarından dolayı bu konularda talimat 
almadan çalışabilirler.

İş Güvenliği Yasasının gerekliliklerinin şirket çalışmalarına uygulan-
ması «İş Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları» kaza önleme kuralları yo-
luyla olmaktadır.

İş Hekimlerinin ve Güvenlik Uzmanlarının Görevleri

Bu kişiler iş vereni iş sağlığı ve güvenliği bağlamındaki sorularda ve 
bir işin insancıl bir şekilde yapılandırılmasında desteklerler. Bu desteklere 
aşağıdaki örnekler verilebilmektedir:

• Şirket tesislerinin, teknik iş gereçlerinin, iş süreçlerinin ve aynı 
zamanda sosyal ve sıhhi mekanlarının planlanması, uygulanması, tedarik 
edilmesi, işletilmesi ve denetimlerinin yapılmasında danışmanlık.

• İş koşullarının değerlendirilmesinde.

• Kişisel koruma donanımlarının seçimi ve denenmesinde.

• İş kazalarının incelenmesi, tespit edilmesi ve değerlendirilmesinde 
(kaza analizi).

• İş güvenliği sorumluları eğitimine katılım.

•»İlk yardım»ın organize edilmesinde ve ayrıca yardımcıların faaliyet 
planlamasında ve eğitimlerinde.

• Çalışanların iş yerlerini değiştirmelerinde ve engellilerin (yeniden) 
işe kazandırılmalarında.

• Meslek hastalıkları sebeplerinin araştırılmasında.
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• Çalışanların iş hekimleri tarafından muayene edilmeleri ve ayrıca iş 
hekimliği bağlamında değerlendirme ve danışmanlık, sonuçlarının değer-
lendirilmesi ve toplanmasında.

• Tespit edilen aksaklıkların bildirilmesi ve çözüm önerilerinin sunul-
masında.

Tedbirlerin alınmasından şirket sahibi sorumludur. Verdikleri danış-
manlıktan iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sorumlu tutulabilmektedir.

İşbirliği

İş hekimleri ve iş güvenliği uzmanları çalışmaları esnasında birbirle-
riyle ve çalışan temsilcileriyle işbirliği içerisinde olmalıdırlar.

İş Güvenliği Kurulu

20 çalışanı olan iş yerlerinde, iş veren, yöneticiler, çalışan temsilci-
leri, iş hekimi, iş güvenliği uzmanı ve iş güvenliği sorumlusundan oluşa bir 
iş güvenliği kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul iş güvenliği ve kaza önleme 
konularında çalışmalar yapar. İş güvenliği kurulu yılda dört defa bir araya 
gelir.

Ek Bilgiler
• İş Güvenliği Yasası
• Meslek Birliği Kuralları A2 “İş Hekimleri ve İş Güvenliği Uzman-

ları”
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A 5.3 İş Güvenliği Yasası

Hedef

AB çerçeve direktifinin İş Güvenliği Yasasına uyumlaştırılması ile bir-
likte iş yeri, iş gereçlerinin kullanımı, kişisel koruma donanımları kullanı-
mı, ağır yüklerlin el ile taşınması ve monitörlü çalışma yerleri gibi belirli 
alanları kapsayan direktifler de alman mevzuatına aktarılmıştır.

Avrupa Birliği‘nin tüm üye ülkelerinde bu uygulamalar yoluyla aynı 
asgari koşullar geçerlidir.

İş Güvenliği Yasası beş bölüme ayrılmıştır.

Genel Düzenlemeler

İlk bölümde (»Genel Düzenlemeler») kapsam ve tanımlar belirtilmiş-
tir.

Bu bölümde önemli olan husus, şartlardır. Bu şartlar, yasanın kapsamlı 
uygulama alanını tüm çalışma alanları (iktisadi ve idari) ve çalışan grupları 
(özel sektörde ve kamu çalışanları, memurlar) için belirlemektedir.

Bu yasa, kendi evinde çalışan insanlar için geçerli değildir.

İş Verenlerin Sorumlulukları

İkinci bölüm (»İş Verenlerin Sorumlulukları»), iş verenin iş güvenliği 
bağlamındaki temel sorumluluklarını belirlemektedir. İş veren, iş yerindeki 
çalışma koşullarından sorumlu olduğu için, standartları uygulamalıdır. İş 
veren bir risk değerlendirmesi yapmalı ve koruyucu tedbirler almalıdır. 
Tedbirler etkinlikleri bağlamında değerlendirilmeli ve yeni gelişmelere, 
bilgilere göre uyarlanmalıdır. Risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi ve 
tedbirlerin uygulanması ile şirketteki iş güvenliği durumu şeffaflaştırılma-
ya çalışılmaktadır. İş veren çalışanları özel riskler üzerine bilgilendirmeli 
ve eğitmelidir.

Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

Üçüncü bölüm (»Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri»), çalışanların 
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Çalışanlar tespit ettikleri riskleri derhal iş verene bildirmelidirler ve 
koruyucu tedbirlerin uygulanmasına etkin katılmalıdırlar.
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Yönetmelik Hazırlama Yetkisi

Dördüncü bölüm (»Yönetmelik Hazırlama Yetkisi»), federal hükümete 
yönetmelik hazırlama yetkisi vermektedir.

Para Cezaları Hükümleri

Beşinci bölüm (»Son Hükümler»), uygulama düzenlemelerini, eyalet 
kurumları ile yasal kaza sigortaları işbirliği düzenlemelerini ve ayrıca para 
cezaları ve yaptırımları içermektedir.

Ek Bilgiler
• İş Güvenliği Yasası
• A1.11
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A 5.4 Şirket Güvenliği Yönetmeliği

Hedef

İşletim Güvenliği Yönetmeliği iş gereçlerinin kullanım ve işletimini 
düzenler. Tesislerin yangın ve patlamadan korunması da bu düzenlemelere 
dahildir. Yönetmelik, çifte düzenlemelerin engellenmesi için, yürürlüğe 
girmesi ile uygulamadan kaldırılan farklı düzenlemelerin kurallarını içer-
mektedir.

İş Gereçleri

«İş gereçleri» terimi şirkette kullanılan tüm aletleri ve ayrıca tesisleri 
tanımlamaktadır. Denetlenmesi gereken tesisler de iş gereçlerine dahildir. 
Bunlar yönetmelikte net bir şekilde belirtilmiştir. Taş ve toprak alanı ile 
ilgili denetlenmesi gereken tesislere örnekler aşağıda belirtilmiştir.

• Basınçlı kaplar tesisleri

• İçten basınçlı olan hatlar

• İnsanların taşındığı inşaat asansörleri dahil asansör tesisleri

• Muhtemel patlayıcı ortamlarda bulunan tesisler

• Benzin istasyonları

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, İşletim Güvenliği Yönetmeliği gerekliliklerinin 
uygulanmasına temel oluşturmaktadır. İşletim Güvenliği Yönetmeliği iş ve-
renin İş Güvenliği Yasasının 5. maddesinde belirtilen sorumluğuna dayanır 
ve bu sorumluluğu denetlenmesi gereken tesisler dahil, iş gereçlerinin te-
darik edilmesi ve kullanımı bağlamında detaylandırmaktadır. İş gereçle-
rinin seçimi, kullanımı ve denetlemesinin yanında çalışanların bilgilendi-
rilmesi ve görevlendirilmesi bu yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır. 
Çalışanların iş esnasında maruz kaldıkları risklerin genel değerlendirmesi 
bu yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Bu bağlamda iş gereçlerinin karşılıklı, 
iş maddeleri, iş ortamları ve ergonomik ilişkiler ile etkileşimleri incelen-
melidir. Gerekli olduğunda işletme talimatları hazırlanmalıdır.

Denetimler

İş gereçlerinin ve denetlenmesi gereken tesislerin denetimleri Bölüm 
1.10 «Denetimler»de belirtilen bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Dene-
tim genel olarak ehil bir kişi (şimdiye kadar uzman) tarafından yapılmakta-
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dır. Denetimlerin kapsamı ve aralıkları risk değerlendirmesinin sonuçlarına 
göre belirlenmektedir.

3 Ekim 2002 Tarihinden Önce Kullanılmaya Başlanmış İş Gereçleri

Çalışanların 3 Ekim 2002 tarihinden önce kullanımlarına sunulmuş 
olan iş gereçleri o tarihte geçerli olan mevzuata tabiidirler. Bunlar ge-
nelde kaza önleme düzenlemeleridir. İş gereci için bir düzenleme mevcut 
değilse, eskiden geçerli olan İş Gereçleri Kullanım Yönetmeliğinin Ek 1’in 
No. 1 ve 2’sinde tanımlanan gereklilikler geçerlidir.

Yeni İş Gereçleri

Yeni iş gereçlerinin değerlendirilmesi için teknik kurallar uygulanma-
lıdır. Bunlar iş güvenliği komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Kurallar 
risklere göre ayrılmıştır. Bu şekilde riske göre bir koruma hedefi seçile-
bilmektedir. Kuralın doğru uygulanması durumunda koruma olduğu varsa-
yılmaktadır. Tüm kuralların nihai bir şekilde oluşturulmasına kadar, prob-
lemine göre eski kaza önleme düzenlemeleri ve meslek birliği kuralları 
uygulanmalıdır.

Patlamadan Korunma

03.10.2002 tarihinde İşletim Güvenliği Yönetmeliğinin yürürlüğe gir-
mesinden beri muhtemel patlayıcı ortamlarda işe başlanılmadan önce 
riskli alanlar için bir patlamadan korunma belgesi hazırlanmalıdır. Mevcut 
tesisler için bu hazırlık 31.12.2005 tarihine kadar yapılmalıdır.

Patlamadan Korunma Belgesinin İçeriği:

• Risk değerlendirmesi

• Patlamadan korunma için alınan tedbirler ve bunların koordinas-
yonları

• Bölgelere ayırma

• Diğer etkilenen alanlar ve alınan tedbirler

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• 1999/92/AT (ATEX 137) sayılı Direktifin uygulanmasına dair kı-

lavuz
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 104 “Patlamadan Korunma Kural-

ları” (EX-Direktifi)
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• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 132 “Elektrostatik Yüklenme Sonu-
cu Oluşabilecek Ateşleme Risklerini Engellemek”

• DIN EN 1127 “Muhtemel Patlayıcı Ortamlar - Patlamadan Korunma”
• A1.3, A 1.4, A 1.10, A 1.11
“1999/92/AT sayılı Direktifin uygulanmasına dair kılavuz”a göre 

bölümler (Patlamadan Korunma Belgesi)
• Şirket ve Patlamadan Korunma Belgelendirmesi ile ilgili Bilgiler
- Şirket ile ilgili bilgiler
- İncelelen tesisin, deponun, binanın tanımı
- Bu şirket alanının sorumlusu
- Patlamadan Koruma Belgesinin içeriği ve ortak geçerli belgeler
- Hazırlanma tarihi, güncellemeler
• İş yerinin ve çalışma alanının tanımı
- Metinsel tanımlama
- Kroki, kurulum planı
- Kaçış ve kurtarma yol planı
• Şirketsel süreçler ve çalışmalar
- Metinsel tanımlama
- Süreçler, R&İ akış şeması (gerekli olduğunda)
- Havalandırma planı (gerekli olduğunda)
• Mevcut maddelerin tanımı
- Kullanılan ve gerekli olduğunda kullanılacak maddelerin dikkate 

alınması
- Metinsel tanımlama, özellikler mevcut koşullarda patlama ola-

sılıkları
- Güvenlik Verileri
- Güvenlik Formları
• Risk değerlendirmesinin sonuçlarının belirtilmesi
- Risk değerlendirmesinde yapılanlar
- Tesisin içerisinde ve çevresindeki EX alanları (metinsel)
- Bölgelere ayırma (metinsel)
- Bölge planları (gerekli olduğunda grafiksel)
- Kapatılıp, açılma dahi normal çalışamalar esnasında riskler
- İşletim arızalarında, bakımlarda, durdurmalarda, koordinasyon-

da, süreç/üretim değişikliğinde oluşan riskler
• Teknik patlamadan korunma tedbirlerinin tanımlanması
- Süreç yönetim tekniği tedbirleri
- İş gereçlerinin yerine getirmesi gereken gereklilikler ve seçimleri
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• Organizasyonel patlamadan koruma tedbirlerinin tanımlanması
- İş gereçlerinin işletim ve çalışma talimatları, kullanım özellikleri
- Kişisel koruma donanımlarının (KKD) tanımlanması
- Bilgilendirmenin belgelendirilmesi
- İş izin sisteminin tanımlanması
- Bakım, onarım ve denetim aralıklarının belirlenmesi
- EX alanlarının işaretlenmesinin belgelendirilmesi
• Koordinasyonun belgelendirilmesi
- Koordinatör
- Koordinasyon tedbirleri ve uygulanması, iş akış planları
• Sorumluların ve ehil kişilerin belgelendirilmesi
- Tesis, depo, bina işletimi sorumlusu/ları
- Bakım tedbirlerinin sorumlusu/ları
- Acil durum ve kurtarma tedbirlerinin muhatabı
- Niteliklerin belgeleri
• Ek
- Güvenli formları, bölge planları, resimler, izinler vs.
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A 5.5 AB Makine Direktifi

Hedef

Makine Direktifinin hedefi Avrupa Birliği‘nin içerisinde makineler için 
serbest dolaşımı sağlamaktır. Bunun için «sorumlu kişiler» tarafından yeri-
ne getirilmesi gereken harmonize özellik gereklilikleri ve uygunluk değer-
lendirmesi usullerini getirir.

Direktifin 8. maddesine göre bu her zaman üretici ya da toplulukta 
ikamet eden yetkili temsilcisidir.

Makine direktifinin bir özelliği, kullanıcının bir makineyi kendi kulla-
nımı için ürettiğinde ya da farklı kaynaklardan aldığı parçaları bir araya 
getirdiğinde, kullanıcının üretici olarak kabul edilmesidir.

Uygulama Alanı

Makine direktifinin uygulama alanı aşağıdakileri kapsar:

• makineler,

• makine tesisleri,

• değiştirebilir ekipman

• tek tek piyasa arz edilmiş makinelerin güvenlik parçaları,

• kaldırma aksamları.

Uygulama alanı normal makine kelime anlamından anlaşılandan çok 
daha fazlasını kapsar. Bu sebepten dolayı direktif «çalışan» ve «çalışma-
yan», (bunlar makine parçalarıdır) makineler arasında farklılık belirtmek-
tedir. Direktif bu iki makine çeşidini de kapsar. Bu bağlamda işaretleme ve 
gerekli beyanlara (AT-Uygunluk Beyanı ya da Üretici Beyanı) dikkat edil-
melidir.

İçerik

Uygulama alanı, tanımlar, piyasaya arzın ön koşulları, işaretleme ku-
ralları, potansiyel olarak tehlikeli makinelerle ilgili özel önlemler, uygun-
luk değerlendirme usulleri gibi bir içeriğe sahip olan direktifin metninin 
yanında ekler de çok büyük önem taşımaktadır.

Ek I makine direktifinin kapsadığı tüm ürünlerin (örn. mekanik, ter-
mik, elektrik risklerine karşı koruma) özellikleri için bağlayıcı olan «temel 
güvenlik gerekleri»ni tanımlar. Ayrıca risk değerlendirmesi ve kullanma ta-
limatı ve işaretleme (tip plakası) ile ilgili hükümleri içerir.
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Ek II üretici tarafından makine ya da direktif tarafından kapsanan di-
ğer ürünler için hazırlaması gereken beyannamelerin içeriklerini tanımlar 
(uygunluk beyanı, üretici açıklaması).

Ek III CE işaretinin tasarlanması ile ilgili hükümleri içerir.

Özellikle tehlikeli olan makineler ve güvenlik parçaları için direktif 
kapsamlı bir uygunluk değerlendirmesi (örn. tip onayı) ön görmektedir. Ek 
IV bunun hangi ürünler için gerekli olduğunu belirler.

Üretici makinesi için uygunluk beyanını yalnızca belirli belgeleri (tek-
nik dokümantasyon) sunabildiğinde imzalayabilmektedir. Ek V, içeriği, 
kapsamı ve saklama sürelerini belirler.

Ek IV’de belirtilmiş makine ve güvenlik parçalarının direktife göre 
uygunluğu yalnızca bağımsız bir tarafça örnek olarak tip onayı çerçevesin-
de değerlendirilebilmektedir. Ek VI, tip onayını yapacak olan onaylanmış 
kuruluşa yapılacak başvuruyu, belgeleri ve kuruluşun uygulayacağı usulü 
tanımlamaktadır.

Makine direktifi Almanya’da Alet ve Ürün Güvenliği Yasasının doku-
zuncu yönetmeliği olarak uyumlaştırılmıştır.

Ek Bilgiler
• Alet Güvenliği Yasasının 9.Yönetmeliği
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A 5.6 Alet ve Ürün Güvenliği Yasası

Hedef

Yasa Alet Güvenliği Yasasını ve Ürün Güvenliği Yasasını derlemektedir 
ve Avrupa Ürün Güvenliği Yasasını ulusal mevzuata uyumlaştırır.

Alet ve Ürün Güvenliği Yasası, otonom bir şekilde ekonomik bir çerçe-
vede piyasaya arz edilen ve sunulan ürünler için geçerlidir. Bu yasa taş ve 
toprak sanayi alanı ve ayrıca denetlenmesi gereken tesislerin kurulumu ve 
işletimi için de geçerlidir.

Kurallara göre kullanımda ya da önceden belirlenebilen yanlış kul-
lanımlarda kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin güvenliğini ve sağlığını 
riske etmeyen ürünler piyasaya arz edilebilir. Bu yasanın yönetmelikleri 
ile birlikte AB-İç Pazar Direktifleri (örn. makine direktifi) ulusal mevzuata 
aktarılmıştır.

Hedeflerin Uygulanması

Düzenlemeler öncelikle üreticiler, satıcılar ve ithalatçılar için geçer-
lidir. Bunlar, güvenli ürünleri zorunlu işaretleme ile piyasaya arz etmekle 
yükümlüdürler. İş esnasında kullanılan makine,tesis ve aletler (teknik iş 
gereçleri adlandırılan) bu ürünler arasındadır. Teknik iş gereci kullanıcısı 
için önemli olan, üreticinin ürünü için uygun olan kullanım alanını belirle-
miş olmasıdır (örn. kullanma talimatında). Koruma konsepti bu ön görül-
müş kullanım ve ön görülebilen yanlış kullanım üzerine kurulmuştur.

Alet ve Ürün Güvenliği Yasasının hükümleri ürünlerin devredilmesini 
düzenler. Bu arada ürünün yeni, kullanılmış olması ya da tamir edilmiş 
olması önem taşımamaktadır. Bir ürün yeniden piyasaya arz edilmeden 
önce, tamir edilmiş ya da önemli kısımları değiştirilmiş ise, bu ürün yeni 
bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Bundan, teknolojik güvenlik ted-
birlerinin düzenlemenin «güncel durum»una göre olması gerektiği anla-
şılmaktadır.

«Önemli değişiklikler» terimi Alet ve Ürün Güvenliği Yasasında tanım-
lanmamıştır. Bunun ile ilgili olarak Federal ve Eyalet Kurumlarının 7 Eylül 
2000 tarihli Alet ve Ürün Güvenliği Yasası için de geçerli bir yorumu mev-
cuttur.
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Bunlara göre önemli değişiklik aşağıdaki durumlar oluştuğunda olmuş-
tur:

• yeni bir risk ya da risk artışı oluşmuş ise,

• makine de mevcutta bulunan teknolojik güvenlik tebirleri yeterli 
olmadığında,

• güvenli durum basit ayırıcı güvenlik tedbirleri ile tekrar oluşturu-
lamıyor ise,

• insana vereceği olası zarar geriye dönülemez olur ise ya da yüksek 
maddi zararlar oluşabilir ise,

• risk oluşma olasılığı çok yüksek ise.

Denetlenmesi Gereken Tesilerin Kurulumu ve Denetlenmesi

• Kurulum, işletime alma ve değişiklikler bildirilmeli ve kurumun iz-
nine tâbidir.

• Genel izinlerde işletim ve bakım ile ilgili yükümlülükler verilebil-
mektedir.

• Teknolojinin güncel durumuna uyulmalıdır.

• Tesisler işletime alınmadan önce düzenli aralıklarda ve devlet ka-
rarına bağlı olarak yetkili denetim kuruluşlarınca (örn. TÜV ya da DEKRA) 
denetlenmelidirler.

Taş ve toprak alanındaki denetlenmesi gereken tesisler şunlardır:

• Basınçlı kaplı tesisler

• Buhar kazanlı tesisler

• Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış ya da basınç altındaki gazların dolumu 
için kullanılan tesisler,

• Yanıcı, yakıcı ya da zehirli gazlar için olan içten basınçlı hatlar,

• Buharlar ya da sıvılar,

• Asansör tesisleri

• Muhtemel patlayıcı ortamlardaki tesisler,

• Yanıcı sıvıların depolanması, dolumu ve taşınması için kullanılan 
tesisler.
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Denetlenmiş Güvenlik

Teknik iş gereçleri akredite bir kurulş tarafından yapılmış bir tip ona-
yından sonra Denetlenmiş Güvenlik mührü ile işaretlenebilirler.

Taş ve Topraklar I İhtisas Komitesinin denetleme kuruluşu, taş ve ma-
kine sanayinde kullanılan makine ve tesislerin denetlenmesi için akredi-
tedir.

Ek Bilgiler
• Alet ve Ürün Güvenliği Yasası
• Alet ve Ürün Güvenliği Yasasının önemli yönetmelikleri:
– Kişisel Koruma Donanımlarının Piyasaya Arzı üzerine olan Alet ve 

Ürün Güvenliği Yasasının 8. Yönetmeliği
–Alet ve Ürün Güvenliği Yasasının 9. Yönetmeliği; Makine Yönet-

meliği (= Makine Direktifi)
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A 5.7 İş Yeri Yönetmeliği

Hedef

İş Yeri Yönetmeliğinin en önemli hedefi iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının önlenmesidir. Bildirilen kazaların (örn. zarar görmüş zeminler-
de ya da merdivenlerde düşme kazaları, uygun olmayan/çok dar tutulmuş 
ulaşım yollarında taşıma kazaları) büyük bir kısmı iş yerlerinin düzgün ol-
mayan durumlarından, kurulumundan ve işletiminden kaynaklanmaktadır. 
İş yeri yönetmeliği işin insani koşullara uygun tasarlanmış olmasını sağla-
maktadır.

Bunlar özellikle sağlığa zarar vermeyen havalandırma, klima ve ay-
dınlatma koşullarının ve ayrıca temizlik ve dinlenme mekanlarını kapsayan 
sosyal mekanların talep edilmesidir.

İçerik

Değiştirilmiş İş Yeri Yönetmeliği, iş yerlerinin kurulumu ve işletiminde 
uyulması gereken asgari kuralları içermektedir. Yeni yönetmelik 8. parag-
raftan ve beş bölüme ayrılmış ekten oluşmaktadır. Net sayılar ve detaylı 
gereklilikler yerine genel koruma hedefleri tanımlanmıştır. Yani burada bir 
serbestleştirme mevcuttur.

Yönetmelik iş yerlerinin kurulumu ve işletiminde uyulması gereken 
gereklilikler ve sıgara içme yasağı düzenlemesinin yanında iş, temizlik, 
mola ve ilk yardım mekanları dışında dinlenme mekanları için de spesifik 
koşullar içermektedir.

Birinci Bölüm

Yönetmeliğin ekinin birinci bölümünde iş yerinin özellikleri ile ilgi-
li genel gereklilikler tanımlanmıştır. Bu gereklilikler mekan ölçüleri, ze-
minler, çatılar, pencereler, kapılar, ulaşım yolları, araç yolları, yükleme 
rampaları ve merdivenler gibi konuları kapsamaktadır. Bu yönetmelikte de 
eski yönetmelikte olduğu gibi özellikle güvenlik işaretlemelerinin kullanı-
mına dikkat çekilmektedir. Ayrıca kullanım türüne uygun olan konstrüksi-
yonun ve sağlamlığın kullanılması gerekliliği yeni bir konudur.

İkinci Bölüm

Düşme ve düşen parçalar gibi özel risklerden korunma tedbirleri dı-
şında kaçış ve kurtarma yolları ile ilgili kurallar ikinci bölümde yer almak-
tadır.
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Üçüncü Bölüm

Üçüncü bölüm iş yerlerindeki hareket alanı, düzenleme ve donatım-
ları, oda sıcaklığı ve havalandırması gibi klimatik durumları ve gürültü gibi 
mekansal temel iş koşullarını düzenlemektedir.

Burada yönetmeliğin içindeki tek somut sayı değeri olan, gürültünün 
yasal değerlendirme düzeyi olan 85 desibel belirtilmektedir.

Dördüncü Bölüm

Temizlik, mola ve ilk yardım mekanları dışında dinlenme mekanları 
için belirlenen koşullar dördüncü bölümde tanımlanmaktadır.

Beşinci Bölüm

Son bölümde kısmen açık olan mekanlar, açıkta bulunan iş yerleri ve 
inşaatlar için ek gereklilikler işlenmektedir.

İş Yerleri Yönetmelikleri

Halen yürürlükte olan İş Yerleri Direktifleri, İş Yeri Yönetmeliğinin uy-
gulanması için önemli birer araçtırlar. Mevcut İş Yerleri Direktifleri ve İş 
Yerleri Komitesi tarafından hazırlanan yeni teknik kurallar, genel kabul 
görmüş teknolojik güvenlik kuralları, iş sağlığı kuralları ve hijyen kuralları 
dışında iş bilimi bilgileri içermektedir.

Mevcut İş Yerleri Direktifleri geçerliliklerini korumaktadır, fakat bu 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip altı yılı (13.08.2010) geçme-
yecektir. Bu tarihe kadar İş Yerleri Direktiflerine, Yönetmeliğin koruma 
hedeflerini desteklemek amacıyla başvurulabilmektedir.

Ek Bilgiler
• İş Yeri Yönetmeliği
• İş Yerleri Direktifleri
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A 5.8 Tehlikeli Madde Yönetmeliği

1. Bilgi Toplama - Risk Değerlendirmesi

İş koşullarının değerlendirilmesinde, iş veren çalışanların tehlikeli 
maddeler ile çalışıp çalışmadıklarını ya da çalışmalar esnasında tehlike-
li maddelerin oluşup oluşmadığını ya da serbest kalıp kalmadığını tespit 
etmelidir.

İşe başlamadan önce bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır ve bu de-
ğerlendirme belgelendirilmelidir. 

Bu belgelendirmede iş yerinde oluşabilecek hangi risklerin olduğu ve 
hangi tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmelidir. Risk değerlendirmesi 
hem kimyasal- fiziksel (yangın ve patlama tehlikesi) etkiler hem de toksik 
etkileri içerir. Bunların yanında solunum ya da cilt yoluyla absorpsiyonu 
kapsamaktadır.

Risk değerlendirmesinin önemli bir bileşeni bilgi toplamaktır. Burada 
güvenlik veri formu büyük bir önem taşımaktadır.

Şirket Sahibinin Sorumlulukları

Risk Değerlendirmesi

Çalışma koşulları değerlendirmesi

Değerlendirmenin belgelendirilmesi

Koruma tedbirlerinin belirlenmesi

Tedbirlerin etkinliklerinin değerlendirmesi

Tehlikeli Maddeler
Faaliyet,

İş gereçleri,
Süreç

Akış şeması: Şirket Sahibinin Sorumlulukları
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2. İşaretleme

Tehlikeli maddeler ve karışımları şirket bünyesinde işaretlenmelidir-
ler. Bu işaretleme, sınıflandırmayı, kullanımı, riskleri ve dikkat edilmesi 
gereken güvenlik tedbirlerini içermelidir (R ve S cümleleri).

3. Tehlikeli Madde Kataloğu

İş veren şirkette kullanılan tehlikeli maddelerin bilgisini ilgili güvenlik 
veri formlarına atıfta bulunarak tutmalıdır.

Bu katalog tüm çalışanlara açık olmalıdır.

4. Substitütif ve Yedek Süreçler

Bir tehlikeli madde tarafından çalışanların sağlığının risk altına gir-
mesinin engellenmesi için ya da en asgari düzeye indirgemek için iş veren 
bir substitütif (yedek madde) kullanmalıdır.

Yüksek risk potansiyeli (T ve T+) olan bir tehlikeli maddenin, sağlık 
ve güvenlik için kullanımında daha az ya da hiç riskli olmayan başka bir 
madde ile değiştirilmesi, hazırlanması ya da süreçlerinin farklılaştırılması 
teknik olarak mümkün değil ise, iş veren üretiminin ya da kullanımının 
kapalı bir sistemde yapılmasını sağlamalıdır.

5. Koruma Düzeyleri

Maddelerin risk özelliklerine ve risk değerlendirmesine göre organi-
zasyonel ve kişisel koruma tedbirleri alınmalı ve etkinlik kontrolleri en üst 
düzeyden aşağıya doğru bir konsept ile belirlenmelidir. Her bir düzey bir 
altındaki düzeyin ya da düzeylerin tedbirlerini de içermektedir.
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1. Koruma Düzeyi: «Risklerin engellenmesi için prensipler. Düşük 
riskli faaliyetler». Tüm tehlikeli maddeler için uygulanması gereken as-
gari standartları ve ayrıca «düşük riskli» faaliyetlerde kullanılacak yeterli 
tedbirleri belirler.

• İş hijyeni ve iş yeri temizliği bağlamında iş yerinin ve iş organizas-
yonunun tasarlanması,

• Uygun iş gereçlerinin ve bakım süreçlerinin kullanımı,

• Maruz kalanların sayısının sınırlandırılması,

• Tehlikeli maddelerinin iş yerinde gerekli olan miktara sınırlandırıl-
ması,

• Maruz kalmanın süresinin ve kapsamının sınırlandırılması,

• Belgelendirme dahil, teknik koruma tedbirlerinin (en az 3 yılda bir) 
fonksiyonunun ve etkinliğinin incelenmesi,

Akış şeması: Toksik maddeler için koruma düzeyleri

Başlangıç

1. Koruma Düzeyi

1. koruma düzeyi 
tedbirleri

2. Koruma Düzeyi

2. koruma düzeyi 
tedbirleri
1. koruma düzeyi 
dahil

3. koruma düzeyi 
tedbirleri
1. ve 2. koruma 
düzeyi dahil

4. koruma düzeyi 
tedbirleri
1., 2. ve 3. düzey 
dahil

3. Koruma Düzeyi 4. Koruma Düzeyi

İş Yeri Değerlendirmesi

Değerlendirme 
düşük risk

tespit etmiştir

1. düzey ted-
birler yeterli 
olacak mıdır?

1. düzey ted-
birler yeterli 
olacak mıdır?

Aksi takdirde 
T ya da T+ 

olarak işaret-
lenmiştir

CMRF Maddele-
ri Kategori 1 

ya da 2

İş yeri sınır değerlerine 
uyularak ya da usul ve 
maddelere göre özel 
kriterlere göre çalışma

hayırEvet hayır

hayır hayır
Evet

hayır

hayırJa Ja
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2. Koruma Düzeyi: «Çalışanların korunması için temel tedbirler».

Burada maruz kalmanın aza indirgenmesi ve mümkün olduğunda teh-
likeli maddelerin yedek maddelerce değiştirilmesi talep edilmektedir. Bu 
koruma düzeyi, «zehirli» düzeyinin altındaki düzeyde bulunan tehlikeli 
maddeleri kapsar. 2.

Koruma Düzeyi aşağıdaki sıra ile şu gereklilikleri belirler:

1. Substitütif maddelerin kullanımı (nedeni risk değerlendirmesinde 
belirtilmelidir)

2. İş süreçlerinin, teknik yönetim panelleri, iş gereçlerinin kullanımı 
ve materyallerin oluşturulmasında teknolojinin güncel durumunun dikkate 
alınması

3. Kolektif koruma tedbirlerinin risk kaynağında kullanımı. Örn. Hava-
landırma, organizasyonel tedbirler

4. Kişisel koruma tedbirlerinin kullanımı (rahatsız edici/zorlayıcı kişi-
sel koruma tedbirlerinin kullanımı sürekli bir tedbir olarak görülmemelidir).

Diğer düzenlemeler:

• Risk olması durumunda kişisel koruma donanımlarının kullanımı

• Sokak kıyafetlerinin koruma ve iş kıyafetlerinden ayrı saklanması

• İş yeri sınır değerlerine uyulup uyulmadığını belirleme yükümlülüğü

• İş yeri ölçümleri için ihtisas bilgisi

• İş yeri ölçümleri yerine eş değer değerlendirme usulleri kullanımı

• Usul ve maddelere özel kriterlerin kullanımı

• İş yeri sınır değerleri aşımında risk değerlendirmesinin tekrar edil-
mesi

• İş yeri sınır değeri olmayan maddelerin uygun değerlendirme usul-
lerine göre ya da ölçümler yoluyla değerlendirilmesi

Risk değerlendirmesine göre 2. koruma düzeyi yeterli değilse 3. koru-
ma düzeyinin ek tedbirleri uygulanmalıdır.

3. Koruma Düzeyi: «Yüksek riskli çalışmalarda ek koruma tedbirleri».

Bu düzey, tehlikeli maddenin başka bir madde ile değiştirilmesi müm-
kün olmaması durumunda, öncelikle kapalı tesislerin ya da usullerin kulla-
nımını öngörür. T ve T+ (zehirli ya da çok zehirli) olarak işaretlenmiş olan 
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maddeler 4. koruma düzeyinde değerlendirilmemekte ise, bu düzeyde 
değerlendirilir. Kapalı sistemler kullanılamamakta ise, tehlikeli maddeye 
maruz kalma en asgari düzeye çekilmelidir. İş veren, iş yeri sınır değerle-
rine uyulmasını garanti etmelidir. Maruz kalma durumlarının değerlendi-
rilmesi için TMTK 402 kullanılabilmektedir. Bu ölçümlerin yanında farklı 
uygun usuller de kullanılabilmektedir.

Ölçümlerin sonucu kaydedilmeli ve saklanmalıdır. 3. koruma düzeyi-
nin tedbirleri temelde aşağıda belirtilenleri kapsar:

• Maddenin değiştirilmesi mecburidir (teknik açıdan mümkün ise, de-
ğil ise kapalı sistemde kullanılmalıdır)

• Çalışanların maruz kalması en aza indirgenmelidir (teknolojik du-
ruma göre)

• İş yeri sınır değerlerine uyulması ölçümlerle sağlanmalıdır ve ölçüm 
sonuçlarının belgelendirilmesi gerekmektedir

• Eş değer belgelendirme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir

• Usul ve maddelere göre özel kriterlerin alternatif olarak kullanıl-
ması

• İş alanlarına girişin sınırlandırılması (yalnızca ehil kişiler) ve zehir-
li ve çok zehirli maddelerin depolanması ve hazırlanmasının kilit altında 
tutulması

4. Koruma Düzeyi: «Kanserojen, mutojen ya da kısırlığa sebep olan 
tehlikeli maddeler ile çalışmalar için ek koruma tedbirleri (1. ve 2. kate-
gori CMRF- Maddeleri)».

3. koruma düzeyinin tedbirlerine geçiş yalnızca CMRF-Maddeleri için 
geçerlidir. Bu maddelerin sınır değerleri olmalı ve faaliyetler esnasında bu 
değere uyulmalıdır ya da TMTK 420’ye göre usul ve maddelere özel kriter-
lere uyulmalıdır. İş yeri sınır değerlerine uyulmadığında ya da çalışma usul 
ve maddelere özel kriterlere uyulmaması durumunda, 4. koruma düzeyi 
CMRF-Maddeleri için bir ölçüm sorumluluğu içermektedir.

• Bu tedbirler 1.-3. koruma düzeylerindeki tedbirler dışında aşağıdaki 
temel tedbirleri içermektedir:

• Risk alanlarının ayrı tutulması ve işaretlenmesi ve ayrıca «Sıgara 
içmek yasaktır» yazısının eklenmesi

• Tehlikeli maddelere maruz kalmanın sürekli ölçümlerle belirlenmesi
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• Maruz kalmanın artışı ile bağlantılı olabilecek belirli çalışmalarda 
(örn. yıkım, restorasyon, bakım çalışmaları) iş veren maruz kalmayı en aza 
indirgemeli ve kişisel koruma donanımlarını kullanıma sunmalıdır.

• Çekilen hava yalnızca belirli koşullar altında çalışma yerine geri 
verilebilmektedir.

• ? CMRF-Maddelerinin riskleri altında çalışan tüm kişileri kapsayan 
bir katalog tutulmalıdır

6. İş Yeri Sınır Değerlerine Uymak

İş veren, iş yeri sınır değerlerine uyulduğunu belirlemeli ve garan-
tilemelidir. Bu iş yeri ölçümleri ile ya da eş değer farklı değerlendirme 
usulleri (2. koruma düzeyine bakınız) ya da belgelendirme yöntemi (3. ko-
ruma düzeyine bakınız) ile olabilmektedir. Usul ve maddelere özel kriter-
ler bağlamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde iş yeri değerlerine uyulduğu 
varsayılmaktadır. İş yeri sınır değerlerinin sonuçları 3. koruma düzeyinden 
sonra belgelendirilmeli, saklanmalı ve çalışanlara açılmalıdır. İş yeri sınır 
değerlerinin aşımı risk değerlendirmesinin tekrar yapılmasını gerektirir.

7. Çalışanların Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

Risk değerlendirmesini temel alan yazılı şirket talimatları doğrultu-
sunda çalışanlar işe başlamadan bilgilendirilmelidirler. Bu bilgilendirmeler 
yılda bir tekrarlanmalıdırlar ve bilgilendirme kişi tarafından imzası yoluyla 
tasdiklenmelidir. Şirket talimatları TMTK 555’de belirtilen gerekliliklere 
uygun olmalıdır.

Tüm çalışanlar için bilgilendirme kapsamında bir genel toksikolojik 
danışmanlık (gerekli olduğunda iş hekimi) verilmelidir.

8. İş Hekimliği Önleyici Muayeneleri

Bölüm A 1.6’ya bakınız.

9. Çalışma Kısıtlamaları

Gençler tehlikeli maddelere yalnızca aşağıdaki durumlarda maruz ka-
labilirler:

• eğitim hedefleri için gerekli olduğunda

• ehil bir kişinin gözetimi altında

• sınır değerlerinin altında kalındığında
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Hamileler ya da emziren anneler tehlikeli maddeler ile prensipte yal-
nızca risk değerlendirmesi annenin ve çocuğun sağlığının risk altında ol-
madığını belirlediği durumlarda çalışabilirler. Fakat, maddelere özel sınır 
değeri aşıldığında, çok zehirli, zehirli, sağlığa zarar verici ya da insana 
farklı şekilde kronik olarak zarar veren tehlikeli maddelerle çalışamazlar.

Hamile kadınlar özellikle kanserojen, kısırlığa neden olan ya da mu-
tojen maddelerle yalnızca sınır değeri altında kalındığında çalışabilirler.

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
• TMTK 900 “Teknik Tehlikeli Maddeler Kuralları”
• A1.13
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A 5.9 İnşaat Yönetmeliği

Hedef

İnşaat Yönetmeliği inşaatlardaki yüksek kaza ve sağlık risklerinin 
azaltılmasını sağlayacak düzenlemeler içermektedir.

İnşaat Projesinin Planlanması ve Uygulanması

İnşaat sahibi inşaat projesinin güvenli ve sağlığa uygun bir şekilde yü-
rütülmesinin planlanması için gerekli tedbirleri almalı ve uygun koordinas-
yonu sağlamalıdır. Üçüncü tarafları bunun için görevlendirebilir. Üçüncü 
taraf genel taşeronlar, mimarlar ve mühendislik şirketleri olabilir.

Risklerin azaltılması için olan İş Güvenliği Yasasının genel prensipleri 
dikkate alınmalıdır.

İş kapsamı 500 kişi gününden fazla olacakmış gibi görünmekte ise ya 
da 20 çalışandan fazla kişi aynı anda 30 iş gününden fazla çalışırlar ise, 
kuruma bunun ile ilgili bir ön bilgilendirme yapılmalıdır.

• Birden fazla iş verenin çalışanı aynı anda ya da ardı ardına çalışır ise 
ve bir ön bilgilendirmenin gerekli olduğu durumlarda ya da özellikle riskli 
işler yapıldığında işe başlanılmadan önce bir İş Sağlığı ve Güvenliği Planını 
hazırlanmalıdır.

Koordinasyon

İnşaatlardan birden fazla iş verenin çalışanı aynı anda ya da ardı ardı-
na çalışmakta ise en azından bir koordinatör atanmalıdır. İnşaat çalışmala-
rına başlamadan önce yukarıda bahsedilen planlamayı yapmalı ve gerekli 
olduğunda İş Sağlığı ve Güvenliği Planını hazırlamalıdır. Bundan sonra inşa-
at uygulamalarını koordine etmelidir.

İş Verenlerin ve Diğer Kişilerin Sorumlulukları

İnşaatlarda faaliyet gösteren iş verenler ve serbest çalışanlar gerekli 
iş güvenliği tedbirlerini kendileri ve çalışanları için uygulamalıdırlar.

Tanımlamalar:

İnşaat

İnşaat bir ya da birden fazla inşaatsal tesisin kurulduğu, büyük deği-
şikliklerin ya da yıkım çalışmalarının yapıldığı yerdir.



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

260

İnşaatsal tesisler, inşaat malzemelerinden ya da inşaat parçalarından 
oluşan yer ile temas eden ya da çoğunlukla bir yerde sabit kurulan ya 
da sınırlı hareketli tesislerdir. Federal Madencilik Yasasının 2. maddesinde 
belirtilen doğal kaynakların kazıları ve işlenmesi gibi çalışmalar İnşaat Yö-
netmeliği tarafından kapsanmamaktadır.

Özellikle Riskli Çalışmalar

Özellikle riskli çalışmalar arasında aşağıdaki örnekler sayılabilmektedir:

• 7,00 metreden yüksek yerlerden düşme riski olan çalışmalar

• 5,00 metreden derin çukur ya da inşaat kazılarında batma ya da 
toprak altında kalma riski olan çalışmalar

• Doğrudan boğulma riski mevcut ise

• Yüksek gerilim hatlarına 5,00 metreden yakın çalışmalar

• Çalışanların patlayabilir, yüksek yanıcı, kanserojen, mutojen, kısır-
lık etkisi yapan ya da çok zehirli maddelere maruz kalmaları

• Patlayıcı maddelerin ya da fitillerin kullanımında

• 10 ton ağırlığından fazla olan inşaat malzemelerinin kurulumu ya 
da demontajı

İş Sağlığı ve Güvenliği Planı (İSGÜPlanı)

Belge iş süreçlerinde hangi risklerin ortaya çıktığını ve bu risklerin 
nasıl engellenebileceğini ya da azaltılabileceğini dikkate almalıdır.

İSGÜPlanı değişiklikler meydana geldiğinde uyumlaştırılmalıdır. İnşa-
atta çalışma saatlerinde çalışanlara açık olmalıdır.

Koordinatör

Bir inşaat koordinatörü genel anlamda inşaat alanında ihtisas bilgisi-
ne sahip olmalı ve ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiye sahip 
olmalı ve inşaatlar ile ilgili uygun deneyimlere sahip olmalıdır.

İnşaat sahibi organizasyonel sorumluluğu bağlamında angaje edeceği 
koordinatörün uygunluğundan emin olmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Yönetmeliği
• İSGÜPlanı; İnşaat Meslek Birliğinin bir iş sağlığı ve güvenliği planı 

hazırlama kılavuzu
• İnşaat Yönetmeliğine yönelik açıklamalar, İnşaat Meslek Birliği
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A 6.1 Konveyör Bant Altı Tekerlekler İçin Emniyet
Donanımları

Konveyör bant altı tekerlekler için, bugüne dek kullanılmakta olan 
hareketsiz emniyet donanımlarının kullanım sırasında bazı dezavantajları 
bulunmaktadır. Taşıyıcı tekerlekler üzerindeki kalıntıların temizlenmesi 
için tüm emniyet donanımının tümüyle sökülmesi gerekmektedir.

Dahası, sürekli çalışan konveyör altında yapılan temizleme işlemle-
ri, hareketsiz yapıları nedeniyle emniyet donanımları üzerinde hasara yol 
açmaktadır. Göz ardı edilemiyecek diğer bir husus da, hareketsiz kısma 
çarpma nedeniyle meydana gelen kafa yaralanmalarıdır.

Konveyör bant altı tekerlekler için, yukarıda anlatılan dezavantajları or-
tadan kaldıran, esnek bir başlık parçası geliştirilmiştir. Bu yeni tip başlık, kon-
veyör şasisine bağlanan dikdörtgen bir iskeletten, ve bunun üzerine sabitlen-
miş yarım ay şeklinde, üzeri yarıklı eski konveyör bantlardan yapılma, lastik 
bir pedden ve yanlara monte edilmiş delikli saclardan meydana gelmektedir.

Kullanım sırasında aşağıdaki avantajlar gözlenmiştir:
• Emniyet donanımını sökmeye gerek kalmaksızın, yarıklı lastik ped 

çekiçle deforme edilerek, taşıyıcı tekerlekerin temizliği daha rahat bir 
şekilde yapılabilmektedir.

• Çarpma sonucunda kafa yaralanmaları en aza indirgenmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1997
Rheinische Provinzial-Basalt- und Lavawerke GmbH
53489 Sinzig/Rhein
Andreas Jöhring
Tel.: 02642/401130
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A 6.2 Konveyör Tekerleklerinin Renkli İşaretlenmesi

Konveyör bantlarda hareketin gözle 
tam olarak fark edilememesi sonucunda, 
tehlikenin hafife alınması nedeniyle, sık 
sık ağır sonuçlara neden olan yaralanma-
lar meydana gelmektedir.

Konveyör tekerleklerinin renkli olarak 
işaretlenmesi sayesinde, yüksek görsel al-
gılama sağlanarak elle müdahele tehlikesi 
azaltılmış olmaktadır. Renkli işaretleme; 
birden fazla renkte boya, fosforlu yapış-
kan bant veya önceden hazırlanmış geçme 
kapaklar kullanılarak yapılmaktadır.

Yukarıda anlatılan önlemler sayesinde konveyör bandın hareket dina-
miği gözle görülebilmektedir.

Böylece elle müdahaleyi engelleyici bir uyarı elde edilmektedir. Bu 
uygulamanın diğer bir avantajı da, arızalı hareketsiz tekerleklerin erken 
fark edilmesi sayesinde daha yüksek çalışma süreleri ve verimlilik elde 
edilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1997
EWR-Entsorgungs- und
Wertstoffrückgewinnungsgesellschaft Düsseldorf mbH
40629 Düsseldorf
Rainer Knieschewski
Tel.: 0211/9242487
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A 6.3 Tekerlekli Yükleyicilere Emniyetli Biniş

Üye işletmelerimizden birinde 
bir yıl içinde, tekerlekli yükleyici-
lerde iniş biniş sırasında, çalışma 
süresinde uzun kesintilere neden 
olan iki ayak yaralanması meydana 
gelmiştir.

Tekerlekli yükleyici üreticileri-
nin üretim serilerinde araçlara iniş 
binişi sağlayan merdivenler, normal-
de minimum 0,65 m yükseklikteki 
hareketli bir alt basamak üzerinden 
kullanılmaktadır. Seyir sırasında 
dikey konumdaki merdivenin kilidi 
araca biniş veya iniş sırasında açıl-
maktadır. Bunun sonucunda yaklaşık 
75° eğimle kaymayan basamakları, 
her iki tarafta küpeştesi ve yer seviyesinden minimum 0,3 m yükseklikte 
alt basamağı ile merdivene erişim sağlanmaktadır. Bir kilitleme tuşu saye-
sinde tekerlekli yükleyicinin sadece merdiven kilitli konumdayken çalıştı-
rılmasına izin verilmektedir.
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Bu emniyet donanımının monte 
edilmesinden sonra araca iniş biniş 
ile ilgili hiçbir kaza meydana gelme-
miş, ayrıca personel memnuniyeti 
yükseltilmiştir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1997
Anneliese Zementwerke AG
59320 Ennigerloh
Herr Heinz Jetschin
Tel.: 02524/29-163
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A 6.4 Uzaktan Kumanda Kazaları Azaltıyor

Üye işletmemize ait hazır be-
ton tesisinde bir tekerlekli yükleyici 
ile her iki beton tesisine kum ve ça-
kıl taşınmaktadır. Tekerlekli yükle-
yici sürücüsü göstergeler üzerinden 
taşıyıcı kasa içindeki dolum seviye-
sini kontrol etmekte ve burayı ge-
rektiğinde ilgili tane büyüklüğünde 
malzeme ile doldurmaktadır.

Doldurulacak çakıl taşıyıcı ka-
sanın kumandası bugüne dek dokun-
ma tuşları üzerinden manuel olarak 
yapılmaktaydı. Kumanda düğmeleri, 
her iki besleme bunkeri üzerindeki 
şalter kutusunda bulunmaktadır.

Sürücü şalteri kullanması ge-
rektiğinde her seferinde araçtan 
inmek ve yaklaşık 10 metre uzaklık-
taki şalter kutusuna gitmek zorun-
dadır. Bu işlem bir vardiyada yak-
laşık 50 kez tekrarlanmaktadır ve bu günlük mesaiden yaklaşık bir saat 
kayba eşittir. Bunun sonucunda kaza riski de artmaktadır. Ayrıca kötü hava 

Şekil: Tekerlekli yükleyicilerde kaza vakaları sıklığı
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şartları da sağlık riskini ortaya çı-
karmaktadır. Bu sorunun çözümü 
uzaktan kumanda ile bulunmuştur.

Uzaktan kumanda sayesinde 
tekerlekli yükleyici sürücüsü, sürü-
cü kabininden dışarı çıkmaya gerek 
kalmadan şalter işlemlerini gerçek-
leştirebilmektedir.

Araca iniş binişin ortadan kalk-
ması nedeniyle kaza tehlikesi bü-

yük oranda azalmaktadır. Uzaktan kumanda arıza yapmadan çalışmakta 
ve bakıma gereksinim duymamaktadır. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 
5.000,– € seviyesindedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Pioneer Beton
12055 Berlin
Wolfgang Stohmann
Tel.: 030/6 85 75 25
Fırtına / Yangın
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A 6.5 Ekskavatör Üstyapısı Korkulukları

İşletmede kullanılan ekskavatörlerin üstyapısına hergün bakım ve 
kontrol amacıyla çıkılmaktadır.

Ekskavatörlerin üstyapısı iki metre üzerinde yüksekliktedir. Yüzeyler 
genellikle yağlanmakta ve hava şartlarına bağlı olarak çok kaygan olabil-
mektedirler.

İşletmede çalışan ekskavatörlerin üstyapısına, düşmeleri önlemek 
amacıyla korkuluklar monte edilmiştir. Ekskavatör operatörleri ile yapılan 
mülakat sonucunda, bu yenilikten sonra kendilerinin çalışma yerlerinden 
daha memnun oldukları teyit edilmiştir. Opertörler artık daha yüksek per-
formansla çalıştıklarını belirtmişlerdir. Böylece uygulanan önlemler sade-
ce operatörlere değil işletmeye de yararlı olmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Deutsche Steinkohle AG
İş Güvenliği Hizmet Merkezi
Trierer Straße 4
66111 Saarbrücken
Fred Homberg
Tel.: 0681/405 20 04
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A 6.6 Yapı Makinelerinde Tekerlek Değişimi

Büyük hafriyat makinelerindeki tekerlek değişimi zaman ve personel 
gerektirir. Değiştirilecek tekerleklerin büyüklükleri ve ağırlıkları (yaklaşık 
2 tona kadar) yüksek kaza tehlikesini barındırır.

Uygun iş yardımı için Pazar araştırması olumsuz sonuçlandı.
Bir işletmede bu işle ilgilenen çalışanlar, tekerlek değişiminin çok büyük 

zaman kaybına ve personel gereksinimine ihtiyaç duyulmadan gerçekleşti-
rilebileceği bir yardım tertibatı geliştirdiler. Bu tertibatta söz konusu olan, 
mevcut bir forklift yardımıyla bir çelik çerçevenin kullanılmasıdır. Bu çerçe-
vede tekerlek alınabilir ve mevcut üç makara ile zahmetsizce ve nerdeyse 
güç kullanmadan doğru konuma döndü-
rülebilir. Üst tarafındaki kilitlenebilir bir 
mandal ile düşmeye karşı emniyete alın-
mıştır. Civata somunlarını takan veya çı-
karan çalışanın güvenliği için çerçeve bir 
çalışma platformu ile donatılmıştır. Bu 
ise forklifte karşı bir tel ızgara ile koru-
ma altına alınmıştır. Bu yardım tertibatı 
büyük yapı makinelerinde tüm tekerlek-
lerin güvenli, güç gerektirmeyen ve hızlı 
bir tekerlek değişimini sağlar.

Kanıtlanmış pratik çözüm - Destek Ödülü
Dyckerhoff Zement GmbH 65203 Wiesbaden
Hans-Peter Sendler
Tel: 0611/67 26 38
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A 6.7 Silolarda Güvenli Çalışma

Silo duvarlarında ürün artıkları ve kalıntıları Bulunmaktadır. Bu ka-
lıntıların daha zahmetsizce, daha az sürede ve kaza oranını düşürecek 
şekilde giderilmesi için bir çözüm arandı.

60 metre yüksekliğindeki çimento silosunun silo tavanın altında orada 
kalacak bir halka platformu asıldı. Platform kaldırma vinçleriyle kademe-
siz olarak indirilebilir ve kaldırılabilir. Platformun halatlarda asılı olması 
ayrıca blok durdurma cihazlarıyla emniyete alındı. Halka platformu çalış-
malardan önce üstünde yürüyebilir ızgaralarla ve geçirilebilir korkuluk-
larla donatılır. Normal işletimde malzemelerin birikmemesi için ızgaralar 
çıkarılmalıdır.

Kontrol ve temizleme çalışmalarından önce silo iç duvarının donatıl-
masına gerek kalmamaktadır.

Kanıtlanmış pratik çözüm
Anneliese Zementwerk AG
Finkenweg 26
59320 Ennigerloh Bernhardt Thier/
Heinz Jetschin
Tel.: 02524/29-163
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A 6.8 Özel İş İskelesi

İş güvenliği ve çalışma sağlığı alanında faaliyet gösteren hizmet sağ-
layıcı bir işletme, ondüle asbest levhaların düşme tehlikesi önlenerek eko-
nomik bir şekilde sökülmesi için bir olanak geliştirmiştir

Öncelikle 1,20 x 4,00 m boyutlarında, üzerinde söküm işlemi sıra-
sında iki kişinin çalışabileceği bir iş iskelesi tasarımı geliştirilmiştir. Vinç 
kancasına bağlı olarak iskele tam istenen konuma getirilebilmektedir.

Yan kenarlardaki tekerlekler iskelenin duvarlara takılmasını önlemek-
tedir. Parapetin yan taraflarında yer alan büyük açıklık, düşmeye karşı 
donanımlarla vinç kancasına bağlanmış olan personele çalışma sırasında 
mümkün olan en geniş hareket kabiliyetini sağlamaktadır Bu açıklığın önü-
ne, sadece yerine geldiği zaman açılan, bunun dışında kilitli bulunan bir 
sürme kapı yapılmıştır.

Bu iş iskelesi sayesinde, en yüksek çalışma emniyeti sağlanarak, üzerine 
çıkılması mümkün olmayan çatıların sökülmesi imkanı sağlanmıştır. Özellikle 
ondüle asbest levhaların sökülmesinde bu iskele faydalı olmakta, bu iskeley-
le hem gerekli takımlar hem de sökülen levhalar birlikte taşınabilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
A & A GbR
Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Gewerbepark Grüner Weg 26 59269 Beckum
Heinz Jetschin
Tel.: 02521/874466
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A 6.9 Binek Araçta İyileştirilmiş Yükleme Güvenliği

Seri binek araçlar, kombi veya 
varyasyon araçları olarak endüstri-
yel ve ticari alanlarda atölye ve ser-
vis araçları olarak kullanılır.

Sürücünün korunmasına yönelik 
şimdiye kadar DIN 75410 bölüm II’ye 
göre piyasada bulunan koruma ızga-
raları kullanıldı. Bu geri tutma sis-
temleri ve koruma ızgaraları, taşınan 
yükleri trafik kazalarında veya tam 
frenlemelerde sabit durmuyorlar.

Bu tespitten dolayı bir ortak işletmemiz yeni, gözle görülür şekilde 
iyileştirilmiş bir geri tutma sistemi geliştirdi. Çarpma testleri, sürücünün 
ve ön yolcunun daha kapsamlı korunduklarını kanıtlamıştır.Şimdiye kadar 
ortak işletmedeki tüm kombi araçlarına sistem takıldı.

Bu sayede sürücünün ve ön yolcunun efektif koruması sağlandı. Birçok 
organizasyon bu sistemin alınmasına yönelik ilgi gösterdi.

Kanıtlanmış pratik çözümler – Destek Ödülü 1997
BEB Erdgas und Erdöl GmbH 30659 Hannover
Horst-Werner Lübke
Tel.: 05085/68188
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A 6.10 Yükleme Emniyeti İçin Bağlama Tertibatları

Prefabrik beton yapı elemanı üreticisi işletmeler, ürünlerinin ağır va-
sıta ile nakliyesinde yükleme emniyetinden kendileri sorumludur.

Prefabrik beton yapı elemanlarının üretiminin normalde özel sipariş 
üzerine yapılması nedeniyle, yükleme emniyetine yönelik uygun araç ve 
gereç çoğunlukla işletmelerin ellerinde bulunmamaktadır.

Bir işletme, emniyeti sağlanacak yükün şekil ve boyutuna bakılmak-
sızın gerekli bağlama kuvvetinin ayarlanabileceği bir sistem geliştirmiştir.

Gerekli bağlama kuvveti, hava gergi elemanlarının ve taşıt aracının ken-
di basınçlı hava tertibatının yardımıyla elde edilmektedir. İstenen germe kuv-
veti, entegre bir gösterge üzerinden 
tam olarak ayarlanabilmekte ve oto-
matik olarak izlenebilmektedir.

Sürtünmeyi artıran tipte bağla-
ma tertibatlarında kullanılan germe 
düzeni ile yükün hassas bir şekilde 
emniyete alınması sağlanmaktadır. 
Sistem Dekra ile yapılan işbirliği so-
nucunda geliştirilmiştir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1999
Ragano Betonfertigteile Recycling und
Baustoffhandel GmbH & Co. KG Schlachthofstraße 10
48527 Nordhorn
H. Steging
Tel.: 05921/82 35 21
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B 1.1 Sıcak Kül Tıkanmaları

Birikinti Oluşumlarının ve Tıkanmaların Nedenleri

• Oluşum çoğunlukla siklon çı-
kışında ❶ kullanılan yanma madde-
lerinin birlikte etki etmesi sonucu 
ve ham unda bulunan klor, kükürt 
ve alkaliklerle çalışma sonucu oluş-
maktadır.

• Daha fazla ikincil yanma 
maddelerinin kullanılmasıyla tıkan-
ma oluşabilmektedir.

• Sıcak küllerle ve sıcaklık değiştirme tertibatıyla temas edilmesiyle 
yaralanmalar oluşabilmektedir.

Teknik Tedbirler

• Siklonun çeşitli yerlerinde delikler açılmalıdır,

• Oluşum yerlerinde havalandırma cihazları ❷ kullanılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Sıcak küllerin akabilmesi için 
platform ve ızgaralı iskeleler kulla-
nılmalıdır.

Delme Çalışmaları ❸

1. Genel Gereklilikler

• Çalışmaya başlamadan önce 
kumanda konsolu bilgilendirilmelidir,

• Havalandırma cihazları çalışma bölgesinde ve altındaki katlarda ba-
sınçsız hale getirilmeli ve emniyete alınmalıdır,

• Hava yönü belirlenmelidir.

2. Siklon tıkanmalarının giderilmesi

• Tıkanmaların giderilmesi tehlikeli bir iştir ve yalnız gerçekleştiril-
memelidir,

• İkaz lambası açılmalıdır,

• Isı değişim tertibatına tüm girişler kapatılmalıdır,

• Fırın çıkış ve soğutma alanı bloke edilmelidir, (Bu bölgede sıcak 
külün hava uygulaması mümkündür).

• Geçişler altındaki çalışmalar gözetim altında gerçekleştirilmelidir,

• Ham un beslemesi kesilmelidir, (Fırın işletimi durdurulmalıdır).

• Radyoaktif karışımlar dolum ve siklon kontrolü için emniyete alın-
malıdır.

Tamir/Bakım/Arıza Giderimi

• Siklon duvarlarının çalışan fırın işletimi esnasında rutin şekilde te-
mizlenmesi gerekmektedir.

İşletim Talimatı

• Tıkanmaların giderilmesi için kullanma talimatı oluşturulmalı ve ça-
lışanlar eğitilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde: G 30 “ısı çalışmaları“nda ön görülen muayeneler ya-
pılmalıdır.
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Kişisel Koruma Donanımları

Sıcaklık değiştirme tertibatındaki çalışanlar:

Genel koruma donanımları

• İş elbisesi ve ceketi (yanmaya dayanıklı),

• Yanmaya dayanıklı çizme,

• Kask,

• Göz koruması.

Tıkanmaların giderilmesi – genel koruma donanımlarına ilave olarak

• Ense ve göğüs korumalı başlık koruması ❹,

• Alüminyum kaplamalı önlük, alüminyum

• Tozluklar ❹,

• Gözenekli iç çamaşırlar,

• Deri kaplamalı eldivenler.

İlk Yardım Tedbirleri

• Aşağıdakilerin bulundurulma-
sı gerekmektedir:

– Göz yaralanmaları için acil 
duşlar tahsis edilmelidir,

– Yangın söndürme örtüleri ha-
zır bulundurulmalıdır,

– Sıcaklık değiştirme platfor-
munda sirküle soğuk sulu tam vücut 
duşu mevcut olmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kılavuz “Isı değiştiren tesislerinde güvenli çalışma” (Dyckerhoff 

Zement)
• Kılavuz “Isı değiştirici tesiste çalışırken kullanılacak kişisel koru-

ma donanımları” (İnşaat Meslek Birliği)
• Kılavuz MuU 3 Isı Değiştirici Bilgilendirme (Alman Çimento Fab-

rikaları Derneği)
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B 1.2 Fırın İşletmesi (Çimento)

Arıza Giderme

• Döner fırınlardaki fırın girişinde bulunan klinker veya kalsinasyon 
bölgesinden sinter bölgesine geçişteki cüruf gibi dairesel şekilde tortuların 
ortadan kaldırılması sırasında meydana gelebilecek kazalar,

• Yüksekte bulunan çalışma yerlerinden aşağı düşme.

Onarım

• Tortuların sökülmesi, değiştirilmesi veya kazınma sırasında gerçek-
leştirilen ağır bedensel çalışma,

• Döner fırın içindeki toz maruziyeti,

• Tortuların kazınması sırasında aşağı düşen araç gereç veya başka 
cisimlerin çarpma riski,

• Yüksekte bulunan çalışma yerlerinden aşağı düşme riski.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Arıza Giderme

• Tortular su, endüstriyel ta-
banca veya cardox işlemi ❶ ile or-
tadan kaldırılmalıdır,

• Yüksek basınçlı üniteler veya 
endüstriyel tabancalar döner fırın 
dışında, basınçsız veya boş konum-
da bulunmalıdırlar,

• Endüstriyel tabancaların kul-
lanımı sırasında ateşli silahların kullanımına yönelik yönergelere uyulmalıdır,

• Farklı türde - örneğin doğal gaz, mazot, kömür tozu, ikincil yakıt 
türleri gibi - yakıtların kullanımı sırasında bunların özellikleri dikkate alın-
malı ve yakıt kaçakları önlenmelidir.

• Yakıt besleme ünitelerinde çalışmaya başlamadan önce tüm tesisat 
tam basınçsız olarak boşaltılmalı ve ünitenin istenmeyen şekilde devreye 
girmesine karşı emniyete alınmalıdır,

• Tahrikler, şaftlar, kaplinler, zincirler gibi tüm hareketli aksam çalış-
ma tamamlandıktan sonra tekrar emniyete alınmalıdır,

• Yerden yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışırken aşağı düşme 
tehlikesine karşı emniyet önlemleri alınmalıdır - örneğin iskeleler ❷.

Onarım

• Sıcak olması muhtemel malzemelere dikkat edilmelidir,

• Yukarıdan aşağı düşebilecek parçalara karşı emniyet olarak ağlar 
veya çatılı iş iskeleleri kullanılma-
lıdır,

• Çalışmaya katılan personel 
arasında tam bir uyum olmalıdır,

• Tortuları sökme çalışmaları 
sırasında vücut mümkün olduğunca 
korunmalıdır; kaldırma gereçleri, 
vagon gibi teknik yardımcı gereçler 
❸ kullanılmalıdır,

Tedbirler
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• Dar alanlarda çalışma ile ilgili çalışma kurallarına uyulmalıdır,

• Yerden yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışırken aşağı düşme 
tehlikesine karşı emniyet önlemleri alınmalıdır - örneğin iskeleler ❷.

Kullanma kılavuzu

• Bakım ve arızaların giderilmesi işlemleri için işletme talimatları 
oluşturulmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Solunum koruyucu gereçlerin kullanılması halinde: G 26

Şahsi Güvenlik Donanımları

• Yanmaya karşı dayanıklı koruyucu iş giysileri,

• Koruyucu baret, güvenlik ayakkabıları,

• Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven,

• Gerekiyorsa solunum koruyucu araçlar kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Alman Çimento Üreticileri, Kılavuz, WE 8 “Döner Fırınlarda Tor-

tuların Giderilmesi”
• Alman Çimento Üreticileri, Kılavuz, MuU 3 “Döner Fırınlar – Bil-

gilendirme”
• Alman Çimento Üreticileri, Güvenlik İnceleme Listesi No. 41 

“Hareket Tertibatı”
• Alman Çimento Üreticileri, Güvenlik İnceleme Listesi No. 42 

“Tortuları Basınçlı Gaz Usulüyle Giderme”
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 B 1.3 Paketleme/Palet Makineleri (Çimento)

• Hareketli makine parçaları ile yakalanma ve ezilme riskleri, örn.:

- Paket makinesinin hareket halindeki rotoru,

- Otomatik çimento çuvalı takma makinesi veya çimento çuvalları 
elle geçirilirken,

- Bant konveyörler ve makaralı yollardaki riskler,

- Palet makinesi ve otomatik kaplama makinesinin kaldırma ve indir-
me hareketlerindeki riskler,

- Zaman kumandalı iş akışlarında makinenin otomatik olarak çalışma-
ya başlaması riski,

- Vinç zincirlerinin kopması riski.

• Bakım ve arıza giderme sırasında düşme,

• Çimentoyla temasta gözlerin ve cildin tahriş olması,

• Toz solunması halinde solunum yollarının tahriş olması riski.

Teknik Gereklilikler

• Koruyucu kafes ile bölgesel güvenlik sağlanmalı ve tesis çepeçevre 
güvenlik kafesine alınmalıdır (1),

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Tehlikeli bölgeye girişler için 
emniyet limit şalterleriyle güvenlik 
sağlanmalıdır,

• Bölgesel koruma içinde işlet-
me gereği açık olan kısımlar emni-
yet ışıklı bariyerler veya ışıklı per-
deler ❷ ile güvenceye alınmalıdır, 
örn. boş palet girişi ve dolu palet 
çıkışında,

• Forkliftin veya paletin algı-
lanması için ışıklı bariyerlerde ka-
patma devresi ❸ olmalıdır.

• Kaldırıcı düzenekler kilitle-
me mili veya kilitleme kamasıyla 
aşağı inmeye karşı güvenli hale ge-
tirilmelidir, örn. zincir kopmasında,

• Tesis bölgesinin tamamında 
otomatik çalışma uyarıları ve acil 
durum kapama şalterleri bulunma-
lıdır,

• Acil durum kapama şalterleri 
❹ rotorlu paketleyicide ve konve-
yörlerde imdat teli şeklinde olma-
lıdır,

• Bakım işleri ve arıza giderilmesi için ulaşılması gereken her noktada 
çalışma platformu ve düşme emniyeti olmalıdır,

• Sınır değere uyulabilmesi için doğrudan dolum ağzı üzerinde toz 
emişi olmalıdır.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Ana şaltere basıldığında akım bütün fazlardan kesilmeli ve makine-
lerin yeniden devreye alınmaması için emniyet olmalıdır,

• Yukarı kaldırılmış tesis parçaları altında çalışırken mekanik emniyet 
elemanları kullanılmalıdır,

• Makaralı yollar üzerine çıkılmamalıdır,

• İşletme talimatlarına ve emniyet talimatlarına riayet edilmelidir.
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Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

Şahsi Güvenlik Donanımları

• Toz oluşumunda, örn. arıza giderirken, P2 sınıfı solunum maskesi,

• Tesisteki her türlü işte toz geçirmeyen koruyucu gözlük takılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza önleme yönetmelikleri, bkz. ekler
• Meslek Birliği Bülteni 703 “Koruma düzenekleri”
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B 1.4 Silobasların Yüklenmesi

• Merdivene veya platforma çıkarken araçtan düşme,

• Dom kapağının açılmasında/kapatılmasında düşme,

• Bölmelerin doldurulmasında toz çıkışı,

• Dom kapağını açarken yüksek basınç tehlikesi,

• Özellikle geri sürüşlerde araç hareketleri nedeniyle yaralanmalar,

• Bant vagonlarını hareket ederken tehlikeler,

• Frenlenmeyen bant vagonların kontrolsüz hareketi,

• Yükleme garnitürünün hareketinde, hareketli makineler nedeniyle 
sıkışma tehlikesi,

• Yükleme platformundan düş-
me tehlikesi,

• Yükleme garnitürün kontro-
lü/tamirinde kişilerin veya cihazla-
rın düşmesi,

• Çimento nedeniyle gözlerin 
tahrişi.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Korkuluklarla (katlanabilir) 
araç üzerinde düşme emniyeti ❶,

• Yükleme istasyonlarında sa-
bit veya asılı korkuluklar ❷,

• Yükleme tertibatından araç 
❸ üzerine korkuluklu geçiş imkanı, 
örn. indirilebilir platform ile.

• Platformun konum kontrolü 
ve uzaktan kumandalı bant işleti-
miyle bloke edilmelidir,

• Hat ve filtrelerin düzenli 
bakımı dahil olmak üzere yükleme 
tertibatında tozların arındırılması 
gereklidir,

• Kamyonların manevraları ve 
geri sürüşlerini önlenmesi için yük-
leme yerinin önünde ve arkasında 
yeterli hareket alanı olmalıdır,

• Yükleme garnitürünün düşme 
ve makine hareketlerine karşı alanın emniyete alınması lazımdır,

• Sökülmesinde yük alma imkanı dahil olmak üzere yükleme ❹ garni-
türündeki çalışmalar için, forklift gibi uygun bir bakım platformunun hazır 
bulundurulması gereklidir,

İşletim

• Araç üzerinde bulunulduğunda mevcut korkulukların kullanılması 
gereklidir,

• Dom kapaklarının açılmasından önce bölmeleri basınç haline geti-
rilmelidir,

• Geri sürüşler sadece manevracıyla yapılmalıdır,

• Manevralı işletimde hareket alanına gözle temas sağlanmalıdır,

Tedbirler
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• Duran vagonlara yanaşırken arkasında bulunan hareket alanına dik-
kat edilmelidir,

• Bağlantısız olan vagonlar fren takozuyla harekete karşı sabitlen-
melidir.

Denetimler

• Yetkili kişiler tarafından tertibatların düzenli kontrolleri yapılma-
lıdır.

İşletim Talimatları

• Manevralı işletim için bir işletim talimatı oluşturulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Araç üzerinde bulunurken koruyucu eldivenleri,

• Yükleme tertibatında çalışırken toz maskesi (FFP2) ve koruyucu 
gözlük.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A 1.22, A 2.3
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B 1.5 Değirmen Koruyucu Bakım Çalışmaları

• Bacadan geçerken veya değirmen borusuna girerken düşme tehlikesi,

• Dar mekanlardaki çalışmalarda yüksek elektrik tehlikesi,

• Dar mekanlarda gazlar veya oksijen eksikliği,

• Ham değirmenlerde fırın gazları tehlikesi,

• Değirmen gövdesinin istenmeyen dönme ve salınma hareketleri,

• Değirmen silindiri altındaki değirmen çanağının içeri çekme tehlikesi,

• Panzer plakalarının mekanik yüklenmesinde veya vida bağlantıları-
nın çözülmesinde kıymık tehlikesi.

Teknik Gereklilikler

• Aşırı devir sayılarına karşı yardımcı tahriklerinin, yardımcı tahriki-
nin geri dönme kilidiyle ve boru değirmenlerinde motor ve fren arasında 
turbo bağlantıyla emniyete alınması gereklidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Alternatif olarak: Değirmenin salınım hareketini sonlandırmak için 
zorunlu olarak etki eden ara fren kullanılmalıdır,

• Değirmen borusunun dönme hareketine karşı emniyet alınmalıdır,

• Düşme emniyetine veya halat bağlama ❶ imkanına sahip mesnetler 
ve platformlar üzerinden bacalara ulaşım sağlanmalıdır,

• Değirmene emniyetli şekilde girilecek ve çıkılacak şekilde bacalar 
oluşturulmalıdır.

• Yüklerin ve cihazların hareket ettirilebilmesi için Kaldırma aletleri 
kurulmalıdır.

Onarım/Tamirat/Koruyucu Bakım

• Değirmen ana tahrikinin elektrik konusunda uzman kişi tarafından 
çalıştırılması, tekrar çalıştırılmaya karşı emniyete alınması, yetkili tara-
fından serbest bırakılması ve izin verilmesi gereklidir,

• Tüm yan agregaların kutuplarının ayrılması ve tekrar çalıştırmaya 
karşı emniyet altına alınması lazımdır,

• Isıtılan değirmenlerde gaz serbestliği tespit edilmelidir (fırın egzoz 
gazları veya sıcak hava oluşturucusu), havalandırılmalı, gaz yollarının blo-
ke edilmesiyle veya kapatılmasıyla ilave gaz girişi engellenmelidir.

• Değirmen gövdesi istenmeyen dönme hareketine karşı emniyete 
alınmalıdır,

• Elektrikli aletleri ve cihazları sadece koruma ayırıcısı veya koruyucu 
düşük akımla kullanılmalıdır,

• Panzer plakalarının çözülmesi için bakır çekiç gibi uygun aletler 
kullanılmalıdır,

• Çözülen panzer plakaları vb. altında bulunmamalıdır.

Denetimler

• Yetkili kişiler tarafından tertibatların düzenli kontrolleri yapılma-
lıdır.

İşletim Talimatları

• Tamir, bakım ve koruyucu bakım çalışmaları için işletim talimatları 
oluşturulmalıdır.
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Kişisel Koruma Donanımları

• Kask, yüksek koruyucu ayakkabılar, eldivenler, toz maskesi, kulak-
lık,

• Panzer plakalarda çalışırken veya vidalı bağlantıların çözülmesi ne-
deniyle kıymık tehlikesi:

• Tam koruma gözlüğü veya yüz koruması,

• Kaynak ve kesme işlerinde: Zor alevlenen giysiler ve tozluklar,

• Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanımlar.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A 4.5
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B 1.6 Toz Kömürünün Kullanılması

Toz kömürü dönen boru fırınlarında yanma maddesi olarak kullanılır. 
Bir toz patlamasının ve yüksek kendi kendine tutuşma eğilimi nedeniyle 
toz kömürü kullanımında dikkatli davranılmalıdır. Linyit, taş kömüründe 
daha çabuk reaksiyon gösterir. Her iki madde için sonuç olarak toz kömürü 
kavramı kullanılır.

• Yangın,

• Tutuşma,

• Patlama,

• Zehirlenme/ boğulma.

Teknik Gereklilikler

• Silobaslar gönderilirken 0,3 bar azotla doldurulurlar,

• Boşaltmadan önce silobasta en az 0,1 bar basınç olmalıdır,

• Silobas ve boşaltım tertibatı arasında bir topraklama gereklidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Silobaslardan toz kömürü silosunun dolumu sadece tüm kazan içeri-
ğinin boşaltılmasıyla gerçekleştirilebilir ❶.

• Silo eleman filtreleri kapama tertibatlarıyla donatılmış olmalıdır,

• Toz kömür tertibatları yapısal olarak, kaçınılmaz toz patlamalarının 
tehlikesiz şekilde

• dışarı iletilecek şekilde yapılmalıdır, örn şunlarla:

– patlamaya karşı dayanıklı basınç tahliyeli yapı şekli,

– basınç tahliyesi olmadan basınca dayanıklı yapı şekli,

– Tertibatların dahili gaz işletimi,

– Tertibatın patlama tekniğinde ayrılması,

• İçten yanma tespiti için sürekli olarak sıcaklık ve CO ölçümleri ger-
çekleştirilmelidir,

• Dahili gaz beslemesi sağlanmalıdır,

• Olası patlama bölgeleri işaretlenmelidir,

İşletim

• Sigara içme yasağı ve açık 
ateş yasağı ❷,

• Özel elektrik süpürgelerinin 
kullanımı ❸;

Toz kömür birikimlerinin gide-
rilmesi için süpürülmemelidir veya 
hava uygulanmamalıdır – toz kömü-
rü hiç bir zaman kaldırılmamalıdır !

• Yakma, kaynak ve lehim ça-
lışmaları sadece yazılı izinle yapıl-
malıdır,

• Yerel itfaiyenin yardımıy-
la yönetimsel yangına karşı koyma 
gerçekleştirilmelidir,

• Toz kömür silolarına girerken 
bölüm A 2.15’e bakınız.
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Denetimler

• Yetkili kişi tarafından düzenli kontroller yapılmalıdır.

İşletim Talimatları

• Yangın, içten yanma yatakları, patlama ve arıza durumlarında nasıl 
hareket edileceğine ilişkin işletim talimatı oluşturulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Zor ateşlenen koruyucu kıyafet giyilmelidir.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• Özel Baskı; Çimento-Kireç-Alçı (1982) “Kömür tozunun güvenli 

depolanması ve nakli”
• Özel Baskı; Çimento-Kireç-Alçı (1984) “Kömür öğütme tesisleri-

nin güvenli işletimi”
• Alman Kömür Fabrikaları Derneği, Kılavuz Merkblatt V + 7 1986 

“Kömürün öğütülmesinden sonra kurutulmasında teknik güven-
lik tertibatları ve tedbirleri”

• Alman Kömür Fabrikaları Derneği, Güvenlik Denetim Listesi, No. 
16, Eylül 1983 “Kömür tozu tesisleri”

• Alman Kömür Fabrikaları Derneği, Güvenlik Denetim Listesi, No. 
37, Aralık 1990
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B 1.7 İkincil Yakıt Maddeleri (Çimento)

Fosil yakıtlarının yedeği olarak enerji atıklarının çimento tesislerinde 
döner fırınlarda tekrar kullanımı, Bu ikincil yakıt maddeleri şunlar olabilir: 
Eski lastikler, üretim atıkları, ev atıkları, DSD (Dual Sistem Almanya – me-
kanik/biyolojik işlemler sonucunda tasnif edilmiş peletler veya “hav” = 
havada uçuşabilen ince fraksiyonlar - olarak), eski ahşap, hayvan yağı, 
hayvan unu, çamuru, kullanılmış yağ.

• Hayvan unlarında tozların patlama riski

• Sağlık riskleri:

– Biyolojik çalışma maddeleriyle çalışanlarda temas maruziyeti,

– Hastalanma riskleri - enfeksiyon, alerji veya zehir tehlikesi taşıyan 
biyolojik çalışma maddeleri,

– Eski lastiklerle yapılan işlemlerde elle besleme sırasında ağır kal-
dırma ve taşıma,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Tedbirler

• Kapalı sistemde ❶ örneğin silolarda döner fırınlara sevkiyat, depo-
lama ❷ ve besleme işlemleri yapılmalıdır,

• Silo dolumu sırasında toprak-
lama yapılmalıdır,

• Pelet üretimi yapılmalıdır,

• Konveyör bant aktarım nok-
talarında düşme yüksekliği en düşük 
seviyeye indirgenmelidir,

• Konveyör bantlarının muha-
fazaları ve tahliye şutlarının sızdır-
mazlığı sağlanmalıdır.

• Örneğin ekskavatör, istifle-
yici, tekerlekli yükleyici vb. gibi iş 
araçlar dışarıdan havalandırılmalı-
dır,

• Eski lastikler mekanik olarak 
beslenmelidir ❸,

Organizasyonel Tedbirler

• Diğer ürünlere ait alanlar ve sosyal mekanlar tecrit edilmiş olma-
lıdır,

• TRBA 500 uyarınca hijyenik önlemler alınmalıdır,

• Maruziyet alanlarında yiyecek, içecek ve keyif verici maddeler tü-
ketilmemeli ve saklanmamalı, kozmetik maddeleri kullanılmamalıdır,

• Çalışma yeri yakınında hijyenik el temizliği imkanı sağlanmalıdır,

• İş giysileri ile gündelik sokak giysileri ayrı yerlerde bulundurulma-
lıdır,

• Temizlik işlemleri toz kalkmasına neden olmadan düzenli olarak yü-
rütülmelidir,

• Zararlılarla, örneğin farelerle düzenli mücadele sağlanmalıdır,

Tedbirler
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• Sadece TierKBAnstV (Hayvanları Koruma Yönetmeliği) 5nci maddesi-
ne uygun olarak üretilmiş hayvan tozu tedarik edilmelidir,

Çalışanlara Yönelik Sınırlandırmalar

• Hamile veya emziren anneler - ilgili tehlike değerlendirmesi doğrul-
tusunda çalıştırılmalıdır,

Önleyici Muayeneler

• İşletmeci tarafından, işletme hekimi ile mutabakat sağlanarak, 
amaca yönelik iş sağlığı danışmanlığı/ araştırmaları yapılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Ellerin korunması: Nitril emdirilmiş pamuklu eldivenler,

• Temizlik ve bakım işlemlerinde tek kullanımlık koruyucu giysiler,

• Cilt koruma planına uygun cilt koruma donanımları,

• Solunum filtresi P2 ve solunum ventiline sahip koruyucu solunum 
maskesi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Biyolojik Madde Yönetmeliği
• Biyolojik İş Maddeleri Teknik Kuralları 212 “Termik Atıkların İş-

lenmesi: Koruma Tedbirleri”
• Biyolojik İş Maddeleri Teknik Kuralları 500 “Genel hijyen Tedbir-

leri: Asgari Gereklilikler”
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B 2.1 Fırın İşletmesi (Kireç)

Kirecin yakılması için çeşitli tipte fırınlar kullanılmaktadır, örneğin:

• Dökme fırını,

• Dairevi dökme fırını,

• Çiftli dökme fırını (Maerz),

• Döner fırın.

Fırının çalışmasına bir operatör mahallinden komuta edilir. Malzeme 
beslemesine ve ocağın yakma sürecine dair bütün parametreler bu opera-
tör mahallinde toplanır.

Çeşitli fırın tiplerinin işletilmesinde kullanılan kireç taşı ve yakıt mal-
zemelerinden, örn. kok, antrasit, gaz, fuel- oil, kömür tozu veya ikame 
yakıtlardan dolayı işleyişte aksamalar olabilir, örn. malzemenin pişerek 
fırına yapışması. Yıllar süren işletimden sonra fırının tuğlalarının kısmen 
veya tamamen yenilenmesi gerekebilir.

Tam yanma gerçekleşmemesinden dolayı ağız sahanlığında CO salını-
mı olur ve bu kontrollerde veya onarım çalışmalarında personelin sağlığını 
ciddi ölçüde tehdit eder.

• Katılaşmış maddenin ve cürufun temizlenmesi sırasındaki kazalar,

• Tuğla değiştirme sırasındaki ağır bedensel iş riski,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Fırının içinde tuğlaları değiştirme sırasındaki toz etkileri.

• Fırının içindeki işlerde: Düşen tuğla veya başka malzemelerin çarpması,

• CO gazından dolayı sağlığa yönelik risk (bkz. Tablo).

Arızaların Giderilmesi

• Döner fırında çökelti-
ler Remington topuyla dökü-
lerek giderilmelidir. Bu işlem 
için ateşli silah kullanma 
ruhsatı gereklidir.

• Dökme fırınlardaki çö-
keltilerin temizlenmesi:

- Kazıyarak ❶,

- “Cardox” basınçlı gaz 
yöntemiyle dökerek ❷,

• Yüksek basınçlı sulu 
sistemler fırın bölgesinin dı-
şında basınçsız olmalıdırlar.

• Ocak alevi gözetleme 
pencerelerinden gözetlenir-
ken koruyucu maske kullanıl-
malıdır.

• Fırın üzerindeki tahrik 
aksamının, millerin, kavra-
maların, zincirlerin ve ben-
zerlerinin geçiş noktaları 
kaplama yoluyla veya başka 
önlemlerle emniyete alınma-
lıdır.

• Farklı yakıtlarla ilişkili 
işlerde bunların kendilerine 
özgü özellikleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. İstenmeyen bir yakıt dökülmesi engellenmelidir.

• Yakıt iletim hatları üzerinde çalışırken, hatlar basınçsız hale getiril-
melidir ve istenmeyen işletime almaya karşı emniyete alınmalıdır.

Tedbirler

Tablo: Etkilenme süresi ve yoğunluğa bağlı ola-
rak karbonmonoksit zehirlenmesi
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Onarım

• Ocağın yanma süreci kısılmalı 
veya tamamen kapatılarak fırın bo-
şaltılmalıdır,

• Çalışmaya başlamadan önce 
fırın tamamen soğutulmalı veya ısı 
yayan parçaların üzerleri örtülme-
lidir,

• Yazılı bir iş emri gereklidir.

• Kaynak, kaynakla kesme ve taşlayarak kesme işleri için izin belgesi 
gereklidir.

• Gaz uyarı cihazı taşıyan bir gözetmen ve/veya güvenlik görevlisi 
atanmalıdır.

• Gerekli olan malzemeler, iş araçları, yardımcı araçlar ve emniyet 
araçları hazır bulundurulmalıdır.

• İş örgütlenmesinde birden fazla kişinin çalışması için eşgüdümün 
sağlanmasına dikkat edilmelidir. Çalışma bölgelerinin karşılıklı olarak etki-
lenmemesi için eşgüdüm sağlanmalı ve gereği halinde önlemler alınmalıdır.

• Fırın içine girilirken dar kapalı mekânlarda ve silolarda çalışmaya 
ilişkin şartlar dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm A 2.15, A 4.5).

Ortamda CO Bulunması Halinde

• Fırının ağız sahanlığına yalnız yetkili kişiler girmelidir,

• Giriş ve çıkışlar operatör mahalline bildirilmelidir,

• CO yoğunluğunun denetlen-
mesi için test edilmiş bir CO ölçer 
taşınmalıdır,

• CO yoğunluğu >60 ppm üze-
rinde olduğunda kesintisiz bir düdük 
sesi olmalı ve bu duyulduğunda or-
tam derhal terk edilmelidir,

• CO yoğunluğunun >30 ppm 
olduğu ortamlardaki uzun süreli 
çalışmalarda (onarım, arıza gideril-
mesi) solunum koruyucu cihaz ge-
reklidir, örn. CO filtreli komple gaz 
maskesi ❸,
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• Filtreli maskeler kullanılırken çoklu ölçüm cihazıyla havadaki oksi-
jen oranı da kontrol edilmelidir,

• İşletmede bir basınçlı hava tesisatı varsa, hortumlu cihazların kul-
lanılması tercih edilmelidir,

• Oksijen istasyonları hazır bulundurulmalıdır.

İşletme Talimatları

• Onarım çalışmaları için ve de arızaların giderilmesi sırasındaki işler 
için işletme talimatları hazırlanmalıdır, özellikle:

- Kireçle ilgili işler için,

- Kişisel koruyucu donanımların kullanımı için,

- Ortamda CO bulunması hali için,

- Gaz kontrol cihazlarının kullanımı için.

• Çalışanlar işletme talimatları temelinde düzenli olarak eğitime tabi 
tutulmalıdırlar.

Önleyici Muayeneler

• G 26 (solunum cihazları), gereği halinde G 30 (ısı altında çalışma) 
uyarınca koruyucu muayeneler yapılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Zor alev alan koruyucu iş giysisi

• Emniyet ayakkabısı, baret

• Koruyucu gözlük ve eldiven

• Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım

• Solunum cihazları kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• A 2.15, A 4.5
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B 2.2 Kimyasal Yanıklar

• Toz kirecin (sönmüş kirecin) üretimi, yüklenmesi ve çuvallara dol-
durulması sırasında gözlerde, ciltte ve mukozada kimyasal yanık olması 
riski.

Gözlerin Korunması

• Tüm yüzü koruyan bir maske 
veya buğulanmayan bir toza karşı 
koruyucu gözlük takılmalıdır,

• Göz yaralanmalarında müda-
hale için hazır bulundurulması gere-
kenler:

- İlk müdahale için bireysel göz 
duşu ❶,

-Maruz kalma olabilecek nok-
talarda göz yıkama şişeleri ❷,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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- Göz yıkama istasyonları ❸,

• İlk müdahaleden bağımsız 
olarak mutlaka bir göz doktoruna 
danışılmalıdır.

Cildin Korunması

• Koruyucu iş giysisi, emniyet 
ayakkabıları ve eldiven giyilmelidir.

Mukozanın Korunması

• En az P2 sınıfı partikül filtresi 
olan solunum maskesi kullanılmalı-
dır.

İşletme Talimatları

• Sönmüş kireçle ilişkili işler için bir işletme talimatı hazırlanmalıdır.

İlk Yardım Önlemleri

• İlk yardım görevlileri ve çalışanlar özellikle kimyasal yanıklar için 
uygulanacak önlemler konusunda eğitilmelidirler.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 26 (solunum cihazları)

Ek Bilgiler
• A 1.5, A 1.6, A 1.13
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B 2.3 Ambalaj Makineleri /Paletayzır (Kireç)

Kireç sanayinde toplam üretimin % 5’inden azının sevkıyatı kraft tor-
balı veya poşetli ambalajda küçük tüketicilere yönelik olarak genel olarak 
perakende ve yapı marketlerinde gerçekleştirilmektedir. Ambalajlama iş-
lemi, ağırlıklı olarak elle beslenen rotopak makinelerde veya doğrudan 
otomatik ambalajlama makinelerinde gerçekleşmektedir.

• Örneğin aşağıdaki gibi hareketli makine aksamının neden olduğu 
mekanik tehlikeler sonucunda ezilme ve kaptırma riski,

– Torbaların elle beslenmesi sırasında torba sıkıştırma tertibatına,

– Konveyör bantlara ve makaralı konveyörlere,

– Paletayzır üzerindeki kaldırma indirme hareket aksamına,

– Saat ayarlı işlemlerde ilk çalıştırma sırasında.

• Kireçle temas ve örneğin aşağıdaki işlemler sırasında göz ve cilt 
tahrişi veya kirecin solunması sonucunda solunum yollarının tahrişi:

– Doldurma işlemi sırasında içerik malzemesinin dışarı dökülmesi

– Torba yırtılmalarımda

– Temizlik işlemleri sırasında

• Torbaların kaldırma ve taşıma işlemleri sırasında aşırı yüklenme

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Ünitenin tüm alanı koruyucu 
kafes ve tellerle emniyete alınma-
lıdır,

• Tehlikeli alana girişler emni-
yete alınmalıdır,

• Örneğin boş palet besleme 
ve dolu palet çıkışı gibi, işletme 
ihtiyaçları gereğince açık kalması 
gereken boşluklar - diğer önlemle-
rin yanı sıra emniyet ışık bariyerleri 
veya ışık perdeleriyle - ❶ emniyete 
alınmalıdır,

• Tüm ünite alanında, çalış-
maya yönelik uyarı levhaları ve acil 
durum şalterleri olmalıdır,

• Torbaların elle beslenmesi sı-
rasında dolum başlıklarında manuel 
yönlendirme kolu bulunmalıdır,

• Dolum başlıklarında ve torba 
şutlarında ❷ toz emiş tertibatı ol-
malıdır,

• Bakım ve arızaların giderilmesi işlemleri için, tüm noktalarda çalış-
ma platformları ve düşmeye karşı emniyet donanımları bulunmalıdır,

• Torbaların manuel olarak paletlenmesi sırasında, yardımcı kaldırma 
donanımları örneğin vakumlu kaldırma araçları ❸ kullanılmalıdır.

Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Elektrik kaynağı bağlantıları tüm kutuplardan sökülmeli ve tekrar 
devreye girmeye karşı emniyete alınmalıdır,

• Yukarıya kaldırılmış konumda bulunan ünite aksamının altında çalış-
ma sırasında mekanik emniyet önlemleri alınmalıdır,

• Makaralı konveyörler üzerine çıkılmamalıdır,

• İşletme talimatlarnaıve emniyet uyarılarına uyulmalıdır.

Tedbirler
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İşletme Talimatları

• Personel, işletme talimatları uyarınca belirli mesafelerde bulunma-
ları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Örneğin arıza giderme gibi çalışmalarında meydana gelen toz oluşu-
munda - P2 sınıfı koruyucu solunum maskesi,

• Güvenlik ayakkabıları,

• Koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 703 “Koruma Tertibatları”
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B 2.4 İkincil Yakıtlar (Kireç)

Kireç endüstrisindeki fırınlarda fosil yakıtlar yerine atıkların yakıt 
olarak değerlendirilmesi. İkincil yakıt olarak büyük ölçüde hayvansal yağ-
lar ve atık yağ kullanılmaktadır.

Fırın teknolojisine göre ayrıca:

• Eski araba lastikleri,

• Üretime özgü atıklar,

• Evsel atık artıkları,

• Mekanik-biyolojik işlemlerden sonra geri dönüşüm bakımından tasnif 
dışı olan ürünler, örn. “pellet” veya “fluff” (uçabilen ince fraksiyon) şeklinde,

• Atık odun,

• Arıtma çamuru,

• Hayvan unu kullanılabilir.

• Filtre bölgesinde veya toz ha-
lindeki yakıtların kullanımında pat-
lama riski,

• Tehlikeli maddelerle temasta 
sağlık riski, örn. atık yağ,

• Biyolojik maddelerle ❶ temas-
ta sağlık riski, örn. hayvan yağları. 

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Kapalı sistemler içinde teslim, depolama ❷ ve fırına iletme yapıl-
malıdır,

• Basınçlı havayla dolum sırasında silo aracı topraklanmalıdır.

Organizasyonel Tedbirler

• İkincil yakıtlarla teması olan 
kişi sayısı sınırlandırılmalıdır,

• Sosyal alanlar üretim alanla-
rından ayrılmalıdır,

• TRBA 500 uyarınca olan hij-
yen önlemlerine uyulmalıdır,

• Kirlilik olan bölgelerde yiye-
cek, içecek bulundurulmamalı ve 
tüketilmemelidir ❸, kozmetik ürün-
leri kullanılmamalıdır,

• Hijyenik el temizliği olanağı 
❹ her işyerinin yakınında bulunma-
lıdır,

• İş giysileri ve gündelik giysi-
ler birbirinden ayrı saklanmalıdır.

Çalışma Kısıtlamaları

• Hamile ve emziren kadınlar 
tehlike değerlendirmesine uygun 
olarak görevlendirilmelidir,

• İşletme Talimatları hazırlan-
malıdır,

• Biyolojik iş maddeleri ve tehlikeli maddeler ile ilgili işler için işlet-
me talimatları hazırlanmalı ve çalışanlar eğitime tabi tutulmalıdırlar.

Tedbirler
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Önleyici Muayeneler

• Hayvansal yağlarla temas oluyorsa, işletmeci tarafından, yetkili 
işyeri hekimine danışılarak, Biyolojik Madde Yönetmeliği uyarınca yetki 
sahibi bir hekim aracılığıyla iş odaklı iş sağlığı danışmanlığı/muayenesi ola-
nağı sağlanmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Ellerin korunması: Nitril emdirilmiş pamuklu eldivenler,

• Temizlik ve bakım-onarım işleri için tüm vücudu kaplayan uygun tek 
kullanımlık giysiler,

• Faaliyete uygun bir cilt koruma planına göre cilt koruma uygula-
maları,

• Filtre temizliğinde P2 filtreli solunum maskesi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Biyolojik Madde Yönetmeliği
• Biyolojik İş Maddeleri Teknik Kuralları 212 “Termik atık işlemesi: 

Koruyucu önlemler”
• Biyolojik İş Maddeleri Teknik Kuralları 500 “Genel hijyen önlem-

leri: Asgari gereklilikler”



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

306

B 3.1 Ocak İşletmesi (Alçı)

• Sıcak yüzeyler ❶, ve sıcak parçalar,

• Alçı içine batma,

• Yanma gazları,

• Oksijen yetmezliği,

• Elektrik akımı,

• Fırın dönerken oluşan mekanik risk ❷

Teknik Tedbirler

• Kilitli ana şalter ❸ kullanıl-
malıdır,

• Mevcut olan tüm enerji türle-
ri için kilit düzenekleri bulunmalıdır,

• “Sıcak Yüzey” uyarı levhası 
olmalıdır,

• Kapakların hepsi yalnız alet 
veya anahtarla açılabilir olmalıdır ❹.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Onarım/Bakım

Döner fırınlar ve ocaklar dar 
kapalı mekânlar veya yüksek de-
recede elektrik tehlikesi olan yer 
niteliğindedirler, dolayısıyla bö-
lüm A 4.5 “Dar kapalı mekânlarda 
çalışma” dikkate alınmalıdır.

Ek olarak aşağıdaki önlemler 
gereklidir:

• Menhol kapakları açılma-
dan önce tesis boşaltılmalıdır,

• Tüm motorlar kapatılmalıdır,

• Şalterler, yeniden açılmaya 
karşı emniyete alınmalıdır,

• Döner fırınlar dönmeye karşı emniyete alınmalıdır,

• Fırınların soğuması beklenmelidir,

• İşlere ancak yeniden doldurma izni alındıktan sonra tekrar başlan-
malıdır,

• Güvenlik önlemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

İşletme Talimatı

Alçı ocakları/alçı fırınları ile veya bunların içinde çalışırken bir tehli-
ke değerlendirmesi yapılmalı ve işletme talimatı hazırlanmalıdır. 

Kişisel Koruma Donanımları
• Baret,

• Koruyucu ayakkabı,

• Koruyucu gözlük,

• Koruyucu eldiven,

• Gereği halinde solunum maskesi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 117 “Kaplar ve dar kapalı 

mekânlarda çalışma”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 190 “Solunum koruyucu donanım 

kullanılması”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 594 “Yüksek elektrik tehlikesi oldu-

ğunda elektrikli cihazların kullanılması”
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B 3.2 Kağıt ve Karton Ruloları

• Ruloların kamyondan düşmesi,

• Rulolar tarafından ezilme,

• Ruloların altında kalma.

Çalışma

• Ruloları elle hareket ettiril-
memelidir,

• Eğer elle hareket ettirmek 
gerekiyorsa, hareket yolu takozlarla 
sınırlandırılmalıdır,

• Geri geri yürünmemelidir,

• Rulo ve ortamdaki sabit nes-
neler arasında durulmamalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Forklift için dönebilir balya 
kıskacı ❶ veya mil kullanılmalıdır,

• Rulolar alınları üstünde/yatık 
olarak ❷ depolanmalıdır,

• Dik depolama durumunda yu-
varlanmaya karşı emniyete alınma-
lıdır ❸.

İşletme Talimatı

• Kağıt/karton rulolarla ilişkili 
işler ve depolama için bir işletme talimatı hazırlanmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kağıt/karton rulolarıyla ilgili işlerde emniyet ayakkabıları giyilme-
lidir.

Ek Bilgiler

• A 2.2, A 4.6
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B 4.1 Güvenli Şekilde Sıcak Toz Numunesi Alınması

Çimento üretiminde ham toz 
bir ısı değiştirici kulesinde döner 
borulu fırının atık gazlarıyla kade-
meli olarak birkaç yüz derece san-
tigrat sıcaklığa kadar ön ısıtılmak-
tadır. Bu şekilde ısıtılmış olan ham 
toz akışkanlık davranışı bakımından 
su gibidir. Bazen ısı değiştirici kule-
sinden sıcak toz numunesi alınması 
gerekmektedir. Bu sırada akışkanlık 
ve sıcaklığın çok yüksek olmasından 
dolayı yanıklar meydana gelebil-
mektedir.

Bir çimento fabrikasında kapalı 
sistem usulünde işleyen bir numune 
alma aleti geliştirilmiştir. Bunun için 
ilgili temizlik deliklerine veya “Car-

dox” manşonuna bir savak borusu takılır. Bu savak borusu içinde “numune 
kaşığı” bulunur ve dışarıda bulunan sap yardımıyla malzeme akımı içine 
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daldırılır. Numune alındıktan sonra, numune kaşığı savak borusu içine çe-
kilir ve bir boşaltma deliği üzerinde 180° döndürülür. Sıcak toz numunesi 
çıkış savağı üzerinden toplama kabına düşer. Bu düzenek ile sıcak toz ör-
nekleri güvenli bir şekilde alınabilmektedir. Bu sayede numune alınması 
sırasında “numune sıçraması” olmaz.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 2002
•Dyckerhoff AG
Lienener Straße 74
49525 Lengerich
Norber Nossek
Tel.: 05481/310
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B 4.2 Sıcak Kül İçin Kapama Ağzı

Bir çimento tesisindeki siklonlarda ve ayrıca fırın girişinin çıkış hat-
larında günde en az bir kez giderilmesi gereken kabuklar oluşmaktadır. 
Malzeme, uzun bir çubuk ile siklon duvarında uygun bir yerde bulunan bir 

açıklıktan temizlenir. Bu açıklığın 
üzerinde yuvarlak bir kapama ağız-
lığı bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
kullanımı zahmetliydi. Bu nedenle 
konstrüksiyonu değiştirilmiştir.

Kapak açıklığın altında bir 
menteşe ile siklon duvarına takıl-
mıştır. Üstten bir mandal katlanarak 
kilit olarak kullanılmaktadır. Man-
dalın tespit yeri deliğin yan tarafı-
na yerleştirilmiştir. Gerekli baskıyı 
kapağın üzerine aktarmak için man-
dal, kapağın üzerine kaynaklanmış 
olan bir kamaya itilmektedir. Deli-
ğin yanında dururken mandalın yu-
karı doğru açılmasıyla ve ardından 
kapağın aşağı katlanmasıyla yeni 
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ağızlık açılmaktadır. Mandal açık 
konumdayken açık kalacak şekilde 
asılıdır. Dışarı çıkan sıcak kül, sıcak 
kapakla temas ve ayrıca ayak takıl-
ma nedeniyle oluşabilecek riskler 
ortadan kaldırılmıştır. Kapak bir 
conta ile donatılmış ve kapatırken 
kendisi yerleşmektedir. Yanlış hava 
akımı sonucu oluşan üretim arızaları 
bu sayede önlenmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Anneliese Zementwerke AG
59320 Ennigerloh
Ulrich Mentrup
Tel: 02524/29-350
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B 4.3 Açıklıklarda Savak Sistemi

Çimentonun üretiminde, çıkış 
malzemesi (ham karışım) döner fı-
rındaki asıl yanma sürecine verilme-
den önce bir siklon ısı değiştiricisin-
de önceden ısıtılır.

Düzensiz aralıklarda yılda bir-
çok kez tıkanmaya sebep olan mal-
zeme kalıntıları meydana gelmekte-
dir. Bu tıkanmalar genelde mevcut 
açıklıklara geçirilen bir kazıma çu-
buğu ile giderilmektedir. Bu esna-
da, akan su gibi davranan birikmiş 
sıcak kül yüksek hızda ve sıcaklıkta 
kullanıcının üstüne akabilmektedir. 
Bunun sonucunda ağır yanıklar olu-
şabilmektedir.

Çimento endüstrisinin bir iş-
letmesinde kazıma işlemi esnasında 
personel için, açıklanan sonuçlara 
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neden olabilecek kontrolsüz şekilde 
sıcak külün dışarı çıkmasını engel-
leyen, açıklıkları emniyete alan bir 
savak sistemi geliştirilmiştir. Bu tek-
nik tedbir bir süre önce uygulamaya 
alınmış ve kendisini şu ana kadar en 
iyi şekilde kanıtlamıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Dyckerhoff Zement GmbH
59590 Geseke
Ulrich Strotkamp
Tel.: 02942/5 96-21
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B 4.4 Bilyeli Silindir Değirmenler İçin Tutamak

Bilyeli silindir değirmenlerin 
içine girmek için çoğunlukla men-
hol deliğine yerleştirilen uydurma 
araçlar kullanılmaktadır. Üretim 
personelinin sürekli bu sorunla karşı 
karşıya olmasından dolayı, artık bu 
duruma bir çözüm bulunması gerek-
miştir.

Bu amaçla takılıp çıkarılabilir 
bir tutamak geliştirilmiş, imal ve 
test edilmiştir. Bu tutamak kolay 
taşınabilir, az maliyetle üretilebilir 
ve mevcut cıvatalar üzerine güven-
li bir şekilde monte edilebilmekte-
dir. Ayrıca bu tutamak, bir güvenlik 
düzeneği olarak açıkça ayırt edile-
bilmesi için boyayla da işaretlen-
miştir.



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

317

Bu tutamak hafif yapısından ve 
kolay kullanımından dolayı değerli 
bir yardımcıdır ve başarıyla kullanı-
labilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Dyckerhoff Zement GmbH
67307 Göllheim
Roland Engel
Tel.: 06351/71-227
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B 4.5 Çimento Çuval Ruloları İçin Taşıma Paletleri

Kağıt üreticisi, çimento çu-
vallarını rulolarla çimento tesisine 
sevk ettiğinde, ruloları taşıma es-
nasında paletler üzerinde sağlam 
duracak şekilde yerleştirmektedir. 
Tesiste çuval rulolar tek tek palet-
lerden alınmakta ve dolum makine-
lerine götürülmektedir.

Özellikle daha küçük olan 25 
kiloluk çuvallarda, ki bunlar 330 kilo 

ağırlığındaki çuval ruloları meydana getirmektedir, genelde sabit durma 
problemleri meydana gelmektedir.

Münferit ruloların devrilmesini veya kaymasını önlemek için, yan bağ-
lantılara ve bir yuvaya sahip taşıma paletleri geliştirildi. Paletler forkliftle 
alınabilmekte ve taşınabilmektedir.

Bu taşıma araçlarının kullanılmasıyla kağıt çuval ruloların emniyetli 
kullanımı sağlanmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Alsen AG
Sandweg 10
25566 Lägerdorf
Norbert Eim
Tel.: 04828/602-61
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B 4.6 Boş Çuval Ruloları İçin Yük Kancaları

Boş çuval ruloları sadece kovanlarda elle takılı akslarla, vinçte takılı 
tutucularla roto paketleyicilerine taşınmaktadır.

Tutucu 1.000 ila 1.800 mm çap arasında bir çalışma alanına sahiptir. 
Bu nedenle 35 kilo ağırlığındaki boş boru kovanlar yakl. 1,60 metre gibi 
uygunsuz bir yükseklikten elle çalışma tezgahına hareket ettirilmelidir.

Çalışanlar için işi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir yük kancası takıl-
mıştır. TÜV tarafından test edimiş ve izini verilmiştir. Artık istenen büyük-
lükteki rulolar taşınabilmektedir. Boru kovanlar akslarla kaldırılabilmekte-
dir. Yük kancası enerjiye ihtiyaç duymamaktadır.

Kaza riskleri elle kaldırma yöntemiyle önemli ölçüde azaltılmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Dyckerhoff Zement GmbH
Lienener Straße 89
49525 Lengerich
Herr Nossek/
Herr Strothmann
Tel.: 05481/310
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B 4.7 Tamir Çalışmaları İçin Ağ Koruması

Siklonlardaki tamir çalışma-
larında, düşen duvar örme par-
çalarının veya malzeme kalıntı-
larının çalışanları yaralama riski 
bulunmaktadır.

Siklondaki çalışma alanının 
emniyete alınması için siklon 
içinde basit şekilde açılabilen bir 
ağ geliştirilmiştir. Ağın asılması 
bir şemsiyenin açılmasıyla aynı-
dır. Çalışma alanı üzerinde ters 
şekilde açılmakta ve böylelikle 
bir ağ gerilmektedir.

Ağın altındaki çalışmalar 
emniyetli şekilde gerçekleştiri-
lebilmektedir. 150 kilo ağırlığa 
kadar düşen malzemeleri tutabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Dyckerhoff Zement GmbH
59590 Geseke
Ulrich Strotkamp
Tel.: 02942/5 96-21
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B 4.8 Big Bag Taşıma

Big Bag’lere doldurulma esnasında yanmış kireç malzemesi halen 
akışkan haldedir.

Bunun sonucunda Big Bag’lerin dayanıklılığı çok düşmektedir. Fork-
liftle taşınma esnasında Big Bag’ler bu nedenle kolaylıkla paletten düşe-
bilmektedir.

Patlamaları halinde çalışanların riske girmesi söz konusu olabilmek-
tedir.

Bu nedenle, forkliftin kollarına piyasada bulunan sıkıştırma tertibat-
ları monte edilerek torbalar sabitlenmektedir.

Bu sıkıştırma tertibatlarıyla Big Bag’lerin taşıma esnasında paletten 
kayması önlenmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Schäfer Kalk KG
Louise-Seher-Straße 6
65582 Diez
Ulrich Wagner
Tel.: 06432/50 32 08
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B 4.9 Güvenli Rulo Temizliği

Farklı genişlikteki alçıpan levha-
larının üretiminde alçıpan levhalarını 
bağlama hattı sonundaki silindirler 
yanlardan sızan alçı ile kirlenmekte-
dir. Genişlik ayarının her değiştirilme-
sinde veya durur konumdayken, rulo-
lar büyük bir fiziksel zahmetle spatula 
veya çelik yünle temizlenmelidir.

Alçıpan endüstrisinden bir işlet-
me açıkta buluna bu silindirlerin her 

zaman güvenli ve risksiz bir şekilde temizlenmesi için bir temizleme yön-
temi geliştirmiştir. Bu sabit temizleme tertibatı temel olarak, V2A fırçalı 
bir fırça tahtasından, tutma tertibatına sahip alçıpan levhalarını bağlama 
hattının silindirleri üzerinden gezdirilebilir bir platform konstrüksiyonun-
dan, halatlı bir vinçten ve ayrıca ilave ağırlıklardan meydana gelmektedir. 
Alçıpan levhalarını bağlama hattının temizliği için fırça tahtası hafif hare-
ketlerle açıkta bulunan silindirler üzerine çekilmektedir. Kirlenme dere-
cesine ve bant hızına göre mevcut ilave ağırlıklar yerleştirilebilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Rigips GmbH
Rigips Straße 1
14656 Brieselang
Jürgen Bauhahn
Tel.: 03321/41 13 70
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B 4.10 Kovalı Elevatörlerin Bakımı/Onarımı

Bir işletmeci ve bir 
üretici tarafından kovalı 
elevatörlerde sık rast-
lanan risk kaynaklarının 
giderilmesine yarayan iki 
düzenek geliştirilmiştir. 
Bunlar piyasada bulunan 
tüm kovalı elevatörlere 
monte edilebilmektedir.

Kovalı elevatör baca-
sındaki kilit düzeneği pim-
li kilit sürgüsü ilkesine da-
yanmaktadır. Kilit pimleri 
dıştan, sabit monte edil-
miş bir çerçeve üzerinden 
kovalı elevatör bacasına 
sürülmektedir. Pimler tek 
tek içeri sürüldüğünden, 
kullanıcı az sayıda pim 
kullanarak kolaylıkla kon-
turu takip edebilir ve bu şekilde dahi çekici askısını tamamen kilitleyebil-
mektedir. Bu şekilde güvenliği sağlanan baca bölgesi, kilitlenen bu elema-
nın altında çalışan bakım personelinin yukarıdan düşen malzemeye karşı 
korunmasını sağlamaktadır.

İkinci düzenek ise, kovalı elevatörün transmisyonuna bir sabitleyici 
fren monte edilmesidir. Bu fren, kovalı elevatör dizisinin, örn. balanssız-
lıktan dolayı kendiliğinden hareket etmesini engellemektedir.

Ayrıca, özellikle kemer ve kova bakımı için kovalı elevatörün tam 
bakım kapağı önünde durdurulabilmesi hem kolaylıktır hem de teknik gü-
venlik açısından mantıklıdır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Anneliese Zementwerk AG
59320 Ennigerloh
Heinz Jetschin
Tel.: 02524/29-163
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C 1.1 Taş Ocağı Tesisi ve İşletimi

Örtü Toprağı

• Örtü toprağından ve örtü toprağının temizlenmesinde devrilen 
ağaçlar,

• Çalışma alanına ve trafik yollarına örtü toprağından kütlelerin kayması.

Maden Çıkarma Alanı

• Taş yığınlarının, taş kütlelerinin, kırma taş duvarlarından ve sabit 
duran duvarlardan tekli taşların kayması ve düşmesi, örn. şunlardan do-
layı:

– Don, kar, yağmur, kar ve buz erimeleri,

– Farklı taş tabakaları ve taş eğimleri,

– Büyük yarıklar, düşen katmanlar, su akıntıları,

– Yırtılma oluşumu,

– Patlatmalardan sonra,

• Delme işlerinde toz tehlikesi,

• Delme işlemini yapan kişilerin kırılan duvar kenarından düşme tehlikesi.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Zemin ve Hareket Yolları

• Yükleme ve nakliye araçlarının çarpışması,

• Kırılan kenarlardan araçların düşmesi,

• Araçların düz olmayan zemin ve hareket yolları üzerinde kontrolsüz 
hareketleri,

• Düşen malzemeler nedeniyle yaralanmalar.

Zemin ve Hareket Yolları

• Ağaç ve çalıların kaldırılması 
gereklidir,

• Elde edilecek malzemenin 
kazanılmasına başlamadan önce 
örtü toprağının temizlenmesi gerek-
lidir,

• Örtü toprağı ayağı ve açıkta 
bulunan malzemenin ön kenarı ara-
sında koruma şeridi:

– Manuel temizlemede, 1,5 m ❶,

– Makineyle yapılan temizle-
mede yükleme ve nakliye araçlarına 
göre olmalıdır.

Maden Çıkarma Alanı

• Hafriyatın manuel şekilde gi-
derilmesinde duvar yükseklikleri 12 
metreden fazla olmamalıdır,

• Makineyle yapılan hafriyat 
kaldırma işleminde duvar yükseklik-
leri 30 metreden fazla olmamalıdır,

• Makineyle maden çıkarırken 
duvar yüksek kesiti maden çıkarma 
aracının erişim yüksekliği artı bir 
metreden daha yüksek olmamalıdır,

Tedbirler
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• Hem manuel hem de makineyle hafriyat kaldırma işleminde yıkım 
duvarları 60 → veya daha az ❷ meyilli olabilir. Bundan farklı olarak kat-
manlı veya bank şekilli taşlar olduğunda, tabakaların veya bankların eğimi 
10 →’den daha az ise yıkım duvarları dikey yerine kadar bulunabilirler,

• Büyük delik patlatma işleminin kullanılmasında ❸ dikey yerine ka-
dar duvarlar mümkündür,

• Müsaade edilen duvar yüksekliklerine erişildiğinde ve aşıldığında 
zeminler kullanılmalıdır,

• Yüksek yırtılma oluşumunda ve kütleler veya taşlar kaydığında teh-
like alanı emniyet altına alınmalı ve boşaltılmalıdır; altında devam eden 
tüm çalışmalar durdurulmalıdır.

Zemin ve Hareket Yolları

• Büyüklüğü ve kullanımına göre yükleme ve nakliye cihazlarının em-
niyetli işletimi için yeterli genişlikte zemin sağlanmalıdır,

• Karşılıklı trafikte emniyet mesafelerine dikkat edilmelidir!

• Sabit duran duvarlarda emniyetli temizliği sağlamak için yeterli ge-
nişlikte zeminler sağlanmalıdır ❹.

• Hareket yollarının yeterli genişlikle, sağlamlıkta ve düzlükte olması 
sağlanmalıdır,

• Kullanılan araçların emniyetli hareketini sağlamak için uyarlanmış 
eğimleri ve tüm hareket yollarının trafik tekniği emniyetine uygun levhalar 
yerleştirilmelidir (karayolları trafik talimatlarına uygun olarak),

• Sevk zeminlerinde düşme kenarlarının üzerinden geçilmemesi için 
önlemler alınmalıdır, örn. bariyerler, taşlar.

Yönetim ve Gözetim

• Bir taş ocağı yönetimi, uygun bir eğitim almış olan, iş güvenliği ve 
sağlık koruması hakkında bilgi sahibi olan kişiler olarak bilinmelidir,

• Çalışma yerleri bir gözetim yetkili tarafından vardiya başı bir kez 
denetlenmelidir.

Çalışma Sınırlamaları

• Örtü toprağında veya önünde elle yalnız çalışmaya müsaade edil-
mez; ikinci bir kişi görme alanı dahilinde gereklidir,
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• Kırılma duvar alanı, kuvvetli yarıklı duvarlarda veya belirgin hasar 
alanları gibi özel tehlikeli çalışmaları sadece özel eğitimli kişiler gerçek-
leştirebilir.

Önleyici Muayeneler

G 1.1, G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Ayakkabılar (S 2), kask, eldivenler, kulaklık, havadan koruma kıyafeti,

• Toz tehdidi olduğunda: uygun ağızlık ve ayrıca gözlük.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozlar ile Çalışma”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 708 “Taş Ocakları, Çakıl ve Kum Çu-

kurları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 701 “Şirket İçi Ulaşım Yolları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 711 “Araçlar”
• Ocaklardan Sorumlu Kurumların Sorumluluğunda: Federal Ma-

dencilik Yasası, Eyalet Madencilik Yönetmelikleri
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C 1.2 Delme İşlemleri (Doğal Taş)

• Atlama veya kayma gibi nedenlerden dolayı delme cihazına girip 
çıkarken yaralanmalar,

• Yıkım duvarından düşen parçalara maruz kalma riski,

• Dönen delme çubuğu tarafından yakalanma,

• Delme makinesini kullananın kırılma kenarı üzerinde düşmesi,

• Patlamamış patlayıcıların delinmesi,

• Gürültüye ve toza maruz kalma.

İşletim

• Delme cihazlarına binerken ve inerken tutma tutamakları kullanıl-
malı, atlamamalıdır,

• Kabine taş çarpmaya karşı koruyucu tavanla ❶ donatılmalıdır,

• Kırılma duvarı gevşek malzeme bakımından kontrol edilmelidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Dönen delme çubuğunun yakınında çalışmamalıdır,

• Gürültü ve toz korumasına sahip delme makinelerinde: Pencere/
kapı kapalı tutulmalı; bu bir klima tertibatı mevcutsa mümkün olabilir.

• Zemin çıkıntısını ve büyük birikintileri delmeye başlamadan önce 
patlamayan patlayıcılara karşı kontrol edilmelidir,

• Kırılma kenarına olan mesafeye dikkat edilmelidir.

Önleyici Muayeneler

G 1.1, G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler, kask, havaya karşı 
koruyucu kıyafet,

ayrıca kulaklık ❷, solunum 
maskesi

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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C 1.3 Dökme Yerleri - Boşaltma Yerleri

• Aracın dökme kenarına çok yaklaşılması gibi nedenlerden dolayı 
düşme, devrilme ve

kayması. Özel bir tehlike şu durumda vardır:

– Dökülen malzeme dökme kenarına kadar geliyorsa,

– Takip eden dökme işleminde stabil zeminin üzerinden geçilirse,

– Araç boşaltma işlemini gerçekleştirdiyse ve

– Ağırlık noktasının yeri değiştiyse ve araç bu esnada yumuşak zemine 
gömülürse.

Sabit Yerli Dökme Yerlerinde

• Masif çelik veya tahta taşıyıcılar, binanın zeminiyle bağlantılı olan 
çelik beton kenarları gibi sabit dayanaklar uygulanmalıdır ❶,

Dayanağının üzerinden geçmemesi için dayanağın yüksekliği, döken 
aracın tekerlek çapının en az 3’te 1’i yüksekliğinde olmalıdır ❷.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Sabit Olmayan Dökme Yeri

• Mobil dayanaklar veya sabit 
yerlerde kullanılan dayanaklar kul-
lanılmalıdır,

• Sabit dayanaklar mümkün ol-
madığında:

– Boşaltma yeri düşme kenarının 
5 m önünde 5m düzenlenmelidir ❸,

– Malzemeler hafriyat makineleriyle kaydırılmalıdır ❸,

– Kaydırma işlemi düşme kenarına olabildiğince dikey şekilde gerçek-
leştirilmelidir,

– Malzemenin kaydırılması için mevcut zeminin stabilitesine göre te-
kerlek yükleyiciler (yüksek sabilitede) veya paletli makineler (düşük sta-
bilitede) kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 708 “Taş Ocakları, Çakıl ve Kum Çu-

kurları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 711 “Araçlar” ve yürürlüğe giren di-

rektifler
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C 1.4 Atık Yığınlar Tesisi ve İşletimi

Malzemenin Toplanma Yeri

• Don, kar, yağmur ve don çözülmesi gibi hava koşullarından dolayı 
da malzeme yığınlarının kayması ve kişilerin ve araçların üzerine dökül-
mesi,

• Malzemenin kaldırılmasında ve boşaltılmasında toz riski,

• Rampa kenarlardan araçların düşmesi.

Zemin ve Hareket Yolları

• Yükleme ve sevk araçların zemin ve hareket yollarında çarpış-
ması,

• Atık yığınlarının rampalarından araçların düşmesi,

• Banket ve hareket yolları üzerindeki engebeler nedeniyle araçların 
kontrolsüz hareketleri sonucunda sürücülerin yaralanması,

• Rampa kırılmaları nedeniyle araçların düşmesi ❶.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Atık Yığın Malzemenin Toplama Alanı

• Elle kaldırıldığında duvar yükseklikleri 2,0 metreyi geçmemelidir.

• Elle kaldırıldığında duvarlar 1,25 m dik durabilir, daha yüksek du-
varlar 60º eğiminde olmalıdır,

• Malzemenin yüksek kesitte 
makineyle yüklenmesinde maden 
çıkarma aracının erişim yüksekliği 
duvardan artı bir metreden daha 
yüksek olmamalıdır ❷,

• İçten oyulmalara müsade 
edilmemelidir,

• Alırken malzeme kendiliğin-
den akmaya devam ediyorsa, yani 
kütlelerin kayması sonucu tehdit oluşturmayacak şekilde doğal rampa açısı 
kendiliğinden oluşuyorsa, daha yüksek duvar yüksekliklerine izin verilmelidir,

Zemin ve Hareket Yolları

• Büyüklüğü ve kullanımına 
göre yükleme ve nakliyecihazlarının 
emniyetli işletimi için yeterli geniş-
likte zemii sağlanmalıdır,

• Kullanılan araçların emniyetli 
hareketini sağlamak için uyarlanmış 
eğimlerin ve tüm hareket yollarının 
trafik tekniği emniyetine uygun lev-
halar (karayolları trafik talimatlarına uygun olarak) yerkeştirlmelidir,

• Zeminler üzerinde üstünden geçmeye karşı önlemler alınmalıdır, 
örn. malzeme banketleri ❸.

Yönetim ve Gözetim

• Atık yığınların yönetimi, uygun bir eğitim almış olan, iş güvenliği ve 
sağlık koruması hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından yapılmalıdır,

Tedbirler

Yükleyiciyle kazanım
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• Çalışma yerleri bir gözetim yetkilisi tarafından vardiya başı bir kez 
denetlenmelidir.

Önleyici Muayeneler

G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Ayakkabılar (S 2), kask, eldivenler, kulaklık, havadan koruma kıya-
feti,

• Toz tehdidi olduğunda: uygun ağızlık ve ayrıca gözlük kullanılma-
lıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozlarla Çalışma”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 708 “Taş Ocakları, Çakıl ve Kum Çu-

kurları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 701 “Şirket İçi Ulaşım Yolları”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgi 711 “Araçlar”
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C 1.5 Toz (Doğal Taşlar)

• Örn. delme işlemlerinde, konkasörlerde küçültme yaparken, eleme 
yaparken ve taşların taşınmasında toz nedeniyle sağlık tehlikesi.

Teknik Talepler

• Delme makineleri ❶, konkasörler ❷, elekler ve sevk bantlarının ❸ 

aktarma yerleri gibi toz oluşum yerlerindeki tozlar tespit edilmeli, yönleri 
değiştirilmeli ve giderilmelidir,

• Toz sınır değerlerine uyulma-
lıdır (ayrıca bakınız Bölüm A 1.7),

• Kumanda kabinlerinin toz gi-
rişlerini engellemek için klima terti-
batları ve yabancı havalandırmalar-
la ❹ donatılmalıdır,

• Toz oluşum yeri en iyi şekilde 
çevrelenmelidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Atık yığın boşaltma bantların-
da düşme yüksekliği azaltılmalıdır,

• Atık yığınlarının ve hareket 
yollarının bantlardaki aktarma yer-
lerine su uygulanmalıdır.

İşletim

• İşletim esnasında yabancı ha-
valandırmalı, klimalı araçlarda ve 
kumanda kabinlerinde kapı ve pen-
cereler kapalı tutulmalıdır.

Tamir/Bakım/Arıza Giderimi

• Hazırlama tertibatının kapa-
tılmasından sonra çalışmaya tekrar 
başlamadan önce tertibat tamamen 
tozdan arınana kadar tozdan arın-
dırma tertibatları çalıştırılmalıdır,

• Tamir ve bakım çalışmaların-
dan önce birikmiş toz elektrik sü-
pürgesiyle giderilmelidir (süpürme-
yin veya hava uygulanmamalıdır),

• Emme hatları toz birikimi 
bakımından kontrol edilmelidir ve 
gerektiğinde temizlenmelidir.

Önleyici Muayeneler

G 1.1, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Toz maskeleri (P2) veya tozdan koruyucu kasklar kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 121 “İş Yeri Havalandırmaları – Ha-

valandırma İle İlgili Tedbirler”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozlar İle Çalışma”
• A 1.7
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C 1.6 Gürültü (Doğal Taş)

• Delme cihazlarında, ön konkasörde ve konkasör, elek gibi hazırlama 
tertibatında gürültü nedeniyle işitme kaybı görülebilir.

Delme

• Gürültü yalıtımlı cihazları kullanılmalıdır ❶.

Ön Konkasör

• Kamera gözetimi ve az gürültü çıkaran klima kumanda kabini kul-
lanılmalıdır,

• Kabin için ses yalıtım penceresi kullanılmalıdır.

Hazırlama Tertibatı

• İşletim devam ederken hazırlama tertibatında daha uzun süre kal-
ma sürelerinden kaçınılmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Malzeme Hareketleri

• Taşların doğrudan aktarma yeri gibi metallerin üzerine atılması ön-
lenmeli, malzeme tamponlarının kurulumu sağlanmalıdır.

Araçlar/Hafriyat Makinaları

• İşletim esnasında kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.

Önleyici Muayeneler

G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Gürültü alanında bulunulduğunda kulaklık takılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A 1.8
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C 2.1 Taş Ocakları ve Kırma İşlemleri

• Yolların ve yol kenarlarında güvenliğin yetersizliği sebebiyle devri-
len/aşağı düşen taşıtlar, iş ve hafriyat makineleri,

• Yolların hatalı veya eksik olması sebebiyle personelin tökezlemesi, 
düşmesi,

• Duvarların aşırı yüksek olması sebebiyle taş ve kütle kayması, yeter-
siz duvar hafriyatı veyahut duvarla fazla yakın bir biçimde çalışılması ve 
düşük taban ve banket genişlikleri,

• Taşıma kurallarına dikkat edilmemesi sebebiyle aşağı düşen veya 
devrilen ham taş blokları (Örn. delme, kazma, kesme, basınçlı su ve kay-
naklı kesme sebebiyle personel tarafından meydana getirilen gürültü ve/
veya toz.

Hafriyat

• Hafriyat çıkarma öncesi ortadan kaldırılmalıdır,

• Kazı tabanı ile taş şev üst kenarının genişliği;

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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- Elle tahliyede en az 1,5 m olmak üzere ≥ 0,5 x çıkarma yüksekliğine 
denk olmalıdır,

- Elle çıkarmada,

- Üst kesitte kullanılan yükleme ve sevk araçları için düşme tehlikesi 
meydana gelmeyecek kadar,

- Alt kesitte ≥ 3 m olmalıdır.

• Aşağıdaki durumlarda koruma hattıyla birlikte hafriyatın kaldırılma-
sına gerek olmamaktadır:

- Hafriyat yüksekliği 2 metreden alçaksa,

- Hafriyat şev açısı 45° küçükse,

- Hafriyat makineyle yükleniyorsa ❶.

Duvarlar

• Geçerli kırma duvar yükseklikleri;

- Elle yüklemede ≤ 12 m

- Makineyle yüklemede ≤ 30 m olmalıdır ❷.

Duvar eğimleri, tabakalı veya banket şeklinde konumlanmış kayalarda 
tabaka veya banketlerin eğimlerinin 10° değerinden az olması durumunda 
90° değerine kadar meydana getirilebilir (bkz. Ayrıca Bölüm C 1.1).

• Çıkıntılara müsaade edilmez, istisna: doğul uçurum sahaları tarafın-
dan meydana getirilen masif kayalar,

• Kaldırma ve çıkarma duvarları düzenli aralıklarla sağlamlıkları ve 
gevşek kütle veya taş içermeleri bakımından kontrol edilmeli ve gerekti-
ğinde tahliye edilmelidir,

• Kaya göçüğü meydana gelme tehlikesi durumunda personel tahliye 
edilmeli, saha kapatılmalı ve tehlike ortadan kaldırılmalıdır (işe başlama-
dan önce müsaade verilmesi şarttır).

Tabanlar

• Müsaade edilen yüksekliklere uyulamaması halinde tabanlar mey-
dana getirilmelidir,

• Tabanlar, gerekli taşıt yollarının ve zorunlu emniyet mesafelerinin 
meydana getirilebileceği genişlikte olmalıdır.

Trafik yolları (bkz. ayrıca Bölüm A 1.20).
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Araç Yolları

• Araç yolları kırma, çukur ve yığın kenarlarına yeterli uzaklıkta bu-
lunmalıdırlar,

• Yolların çukur kenarlarına 
fazla yakın olması durumunda taş 
sınır ❸, koruma duvarları gibi üze-
rinden geçilmesine karşı önlemler 
alınmalıdır,

• Yollar yeterince sıkıştırılma-
lıdır,

• Görüşün kısıtlı olması duru-
munda:

- Çok geniş tabanlarda yollar örn. varil, işaret taşları gibi vasıtalarla 
işaretlenmelidir,

- Keskin viraj ve kavşak gibi kritik noktalarda yollar aydınlatılmalıdır,

• Düşük eğime sahip yollar seçilmelidir (geçerli olan eğim ≤ % 7); 
dönüşler yatay kısımlarda yer almalıdır,

• Yeterli genişlikte yollar açılmalıdır.

Personel Yolları

• Taş ocaklarındaki çalışma 
yerleri güvenliği yeterli derecede 
alınmış trafik yolları üzerinden eri-
şilir olmalıdır ❹, Örn.: Korkuluklu 
merdiven, tırmanma merdivenleri, 
kaymaya karşı önlem alınmış çıkış-
lar (merdiven).

• Yüksek kenarlarda gerçek-
leştirilen elle işlerde düşmeye karşı 
korkuluk gibi önlemler alınmalıdır.

Taşların Çıkarılması

• Taşların çıkarılması;

- Elle,
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- Makineyle, örn. halatlı testere, kazma makinesi, basınçlı su testere-
si (bkz. ayrıca Bölüm C 2.2),

- Patlayıcı yoluyla (bkz. ayrıca Bölüm A 4.1)

• Blokların taşınması ağırlıklı olarak ekskavatör ve vinçlerle gerçek-
leşir.

Boşaltma Yerleri (bkz. ayrıca Bölüm C 1.4).

• Şev kenarından araçlarla hafriyat/tahliye işlemi sadece uygun daya-
nak noktaları bulunması durumunda gerçekleştirilir,

• Malzemenin şev kenarının en az 5 m önünde boşaltılması ve uygun 
makinelerle kaydırılması durumunda dayanak noktaları mevcut olmak zo-
runda değildir.

Denetim

• Taş ocakları gözetim personeli tarafından denetlenmelidir,

• İşyerleri, gözetim personeli tarafından vardiya başına en az 1 defa 
yerinde kontrol edilmelidir.

Personel Çalıştırma Şartları

• Kırma ve çıkarma duvarları içerisinde veya önünde:

- Elle tek başına çalışmaya müsaade edilmemektedir,

- Personel yeterli bedensel niteliğe sahip olmalıdır.

• Kırma duvarlarının tahliye edilmesi, aşırı çıkıntılı veya kırılma 
noktaları fazla duvarlarda gerçek-
leştirilen işler sadece özel olarak 
eğitilmiş personel tarafından ger-
çekleştirilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G1.1, G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları (S 2) 
veyahut çizmeleri, kask ❺, deri gü-
venlik eldivenleri, kulaklık, iklime 
uygun çalışma giysisi,
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• Toz meydana gelmesi durumunda uygun solunum koruması (FFP 
2-filtre),

• Sıçrayan taş parçalarına karşı güvenlik gözlüğü.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozların İşlenmesi”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 708 “Taş Ocakları, Çakıl ve Kum 

Çukurları»
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 701 “Şirket İçi Ulaşım Yolları”
• ZH 1/395 “Taş eldesinde yük taşıma donanımları direktifleri”
• Taş ocağı daireleri yetki sahasında olan yönetmelikler: Federal 

Ocak Yasası, Eyalet Taş Ocağı Nizamnameleri ve çıkarılmış di-
rektifler
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C 2.2 Taş Bloklarının Ayrılması

Ağırlıklı olarak bloklar halinde olmak üzere işleme taşlarının elde 
edilmesi;

• Elle,

• Kazıma, halatlı testereyle kesme, basınçlı suyla kesme veya,

• Patlayıcılarla gerçekleştirilmektedir.

• Kuvars içerikli ince toz, gürültü ve titreşimler sebebiyle hastalanma,

• Havada uçan, sıçrayan taş ve malzeme parçalarının göz ve cilt ya-
ralanmalarına yol açması,

• Yetersiz önlem alınmış hızlı hareket eden tertibatlar sebebiyle ya-
ralanma,

• Basınçlı suyla çalışırken hortumların patlaması sebebiyle veya en-
jektör kısmında doğrudan su ışınımı etkisiyle yaralanma tehlikesi,

• Halatlı testereyle çalışırken halat kopması sebebiyle meydana ge-
len yaralanmalar,

• Banket kenarlarında çalışırken aşağı düşme riski,

• Duvar önünde çalışırken taş düşme riski.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Genel Tedbirler

• Banket kenarlarında veya çok eğimli çalışma sehpalarında çalışırken 
veya bu kısımlarda bulunurken korkuluk veya düşmeye karşı şahsi güvenlik 
donanımı kullanılmalıdır,

• Çalışma ve trafik sahasında erişilebilen tehlikeli bölgelerde koruma 
kafesi gibi önlemlerle güvenlik sağlanmalıdır,

• Makineler üreticilerin talimatları doğrultusunda işletilmeli ve halat, 
zincir gibi güvenlik önlemi alınamayan açıkta çalışan tertibatlara güvenlik 
mesafesi bırakılmalıdır,

• Halatlı testere ve basınçlı su testeresi gibi makinelerin işletilmesi 
esnasında kişilerin tehlikeli bölgelerde bulunmasına izin verilmemelidir,

• Bakım ve tamirat işlemleri ana şalterin kapalı ve yanlışlıkla tekrar 
açılmaya karşı önlem alınmış biçimdeyken gerçekleştirilmelidir.

Elle Kamalama

• El matkabıyla veya kundaklı 
matkapla kama delikleri delinirken 
meydana gelen toz örn. emiş sis-
temleri vasıtasıyla yerinde ortadan 
kaldırılmalıdır,

• Kundaklı matkap tertibatla-
rında ses yalıtımlı tozdan korumalı 
kabinler kullanılmalıdır,

• Kamalama esnasında hasar-
lı çekiç ve kama kullanılmamalıdır 
(başlarında çapak bulunmamalıdır),

• Mümkün olduğunca hidrolik yarma kamaları kullanılmalıdır ❶.

Kesme

• Kesme makinesi verilen şemaya göre kurulmalıdır,

• Özellikle raylı kullanım olmak üzere makinenin müsaade edilen 
uzunlamasına ve enlemesine eğimine dikkat edilmelidir; raylar yata olarak 
döşenmeli ve hatta kalması sağlanmalıdır ❷,

Tedbirler
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• Sadece üretici tarafından öngörülen ray profili kullanılmalıdır, ray-
lar üretici talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir,

• Ray hatlarının sonlarına çarpma tamponları vasıtasıyla önlem alın-
malıdır,

• Sadece keskin kesme zincirleri kullanılmalı ve yeterli zincir gergin-
liği sağlanmalıdır.

Blokların Basınçlı Suyla Kesilmesi

• Enjektörler, müsaade edilen işletme basıncının % 10’dan fazla aşıl-
masını engelleyecek güvenlik tertibatına sahip olmalıdır (250 bar üzeri 
basınçlarda ikinci bir emniyet tertibatı gereklidir),

• Sadece cihazın işletme basın-
cının üzerinde basınçlara göre ayar-
lanmış hortumlar kullanılmalıdır,

• Yıpranmış hortumlar zama-
nında değiştirilmelidir,

• Hortumların gerilmeleri ve 
bükülmeleri önlenmelidir,

• Yakınlardaki çalışma sahaları 
su ışınımı tehdidi altında bulunma-
malıdır ❸,

• Basınç altındaki parçalar 
üzerinde gerçekleştirilen tamirat 

veya değişiklikler sadece üretici tarafından yerine getirilmelidir,

• Kullanma kılavuzu çalışma sahasında hazır bulundurulmalıdır.

Halatlı Testere

• Halatın kop-
ması ❹ durumunda 
kopan halat ucunun 
darbe etki sahasının 
olası açıkta kalan ha-
lat uzunluğuna bağlı 
olarak tespit edilmesi 
(“kırbaç etkisi”) ge-
reklidir.
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• Tehlikeli sahanın kapatılması; işletim esnasında kişilerin sahaya gir-
mesinin engellenmesi sağlanmalıdır,

• Kontrol işlemi güvenli mesafeden gerçekleştirilmelidir,

• Hatalı, aşınmış halat ve makaralar değiştirilmelidir,

• Değişik oranlarda aşınmış halatlar birbiriyle irtibatlanmamalıdır,

• Tahrik makinesi üretici bilgilerine göre ayarlanmalı ve bu ayarlarda 
tutulmalıdır,

• Saptırma makaraları, kılavuz raylar güvenli bir biçimde tespit edil-
melidir (germe v.b.).

• Halatın gerilmesi sonrası makaralardaki halat durumu tekrar kont-
rol edilmelidir,

• Kesme süreci sona erdikten sonra hareketli halat kesi kısmından 
çıkarılmalıdır.

Denetimler

• Kompresörler, basınç altındaki mahfazalar özellikle ilk çalıştırma ön-
cesi ve bunun dışında çalıştırmaya ara verilmesi sonrası ve basınçlı su ter-
tibatlarında değişiklik meydana getirilmesi sonrası kontrol edilmelidirler.

Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G1.1, G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları,

• Teknik toz ve gürültü önlemlerinin yeterli olmadığı durumlarda: Ku-
laklık, P 2 parçacık filtreli solunum maskesi, örn. havalandırma destekli 
solunum kaskı, parçacık filtreleyen yarım veya çeyrek maske,

• Sıçrayan taş parçalarına karşı güvenlik gözlüğü, kama yerleştirilir-
ken deri önlük,

• Taş düşme tehlikesinin bulunduğu kırma duvarlarda: kask kullanıl-
malıdır.

Ek Bilgiler
Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
A 1.26, A 4.1
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C 2.3 Plaka ve Blokların Taşınması

Ham Bloklar/Plakalar

• Yükün kamyonla taşınması esnasında kayması veya devrilmesi.

Ham Bloklar

• Tespit araçlarının yerleştirilmesi ve sökülmesi esnasında düşme ve 
sıkışma riski,

• Hareketli vinçlerin depo kısımlarında kullanılması esnasında blokla-
rın arasında yetersiz güvenlik mesafesi bırakılması sebebiyle sıkışma riski,

• Yan devrilme emniyetinin olmaması sebebiyle hareketli paletlerden 
malzemenin devrilmesi,

• Aşırı yükleme sebebiyle kullanılan kaldırma ve taşıma araçlarının 
devrilmesi.

Ham Bloklar Plakalar

• Tespit araçlarının yerleştirilmesinde eğik duran plakaların devril-
mesi,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Destek ayaklarının eğik durması,

• Fazla plaka yaslanması sebebiyle aşırı yük,

• Pas, yetersiz kaynak veya malzeme yorgunluğu sebebiyle yetersiz 
stabilite.

Destek Depoları

• Desteklerin çok fazla plaka 
yüklenmesi ve çok kısa destek ayak-
ları sebebiyle meydana gelen aşırı 
yük altında kırılması,

• Sadece tek bir tarafına pla-
ka yerleştirilmesi sebebiyle des-
tek sehpasının tek ayağının havaya 
kalkması.

Plaka Kıskacı

• Plaka malzemesinde delikler 
bulunması, nem, kar, buz, çok sayı-
da plakanın tek bir kıskaçla taşın-
ması, darbe sebebiyle yükün aşağı 
düşmesi.

Vakumlu Taşıyıcı

• Yüzeyin ıslak, perdahlı olması 
veya emiş plakalarında aşınmış con-
ta sebebiyle yükün aşağı düşmesi,

• Kaldıracın plakanın ağırlık 
noktası kısmında veya bu noktanın 
altında bulunması sebebiyle yükün 
kayması,

• Özellikle nem durumunda ad-
hezyon sebebiyle bir sonraki plaka-
nın da hareket ettirilmesi sebebiyle kaldıracın aşırı yüklenmesi.

Kaldırma Bantları

• Nem, keskin kenar veya yaşlanma sebebiyle yırtılma.
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Forklift

• Yük ağırlık merkezinim öne ve yukarı kayması sebebiyle stabilite 
güvenliğinin azalması.

Kamyon

• Aracın olası eğik konumu sebebiyle devrilme tehlikesi.

Ham Bloklar/Plakalar

• Uygun önlemlerle yükün emniyete alınması.

Ham Bloklar

• Yerleştirme ve kaldırma esnasında çalışma yüksekliğinin azalmasıyla 
bağlantılı olmasında dolayı ikiden fazla ham bloğun üst üste yerleştirilme-
sinin önlenmesi.

• Yeterli uzunlukta ve kaymaya 
karşı önlem alınmış merdivenlerin 
kullanılmalıdır,

• Vinçle taşıma esnasında vinç-
le ham blokların arasında asgari 0,5 
m güvenlik mesafesinin bırakılmalı-
dır ❶,

• Blokların destek vasıtasıyla 
paletlerle birlikte hareket ettirildi-
ğinde yanlara devrilme ihtimalinin 
ortadan kaldırılması gereklidir ❷,

• Alt kesme kenarının plakaların kesilmeleri sonrası yerinde bırakıl-
ması ve hareket esnasında şeklen uyumlu bağlantıların kullanılması lazım-
dır ❸,

• Taşıma donanımlarına aşırı yüklenilmemelidir.

Plakalar

• Destek Ayakları Destek ayakları yatay olarak dikilmelidir, Stabilite-
leri yüksek destek ayakları kullanılmalıdır ❹,

Tedbirler
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• Tutunma kuvvetinin aşılması 
önlemez gibi ❺ gözükürse plakaların 
devrilmelerini önlemek için emniyet 
bilezikleri vasıtasıyla ilave önlemler 
alınmalıdır,

• Plakaların devrilme sahala-
rında durulmamalıdır - yandan çalı-
şılmalıdır,

• Plakalar arasında mesafe 
blokları kullanılmalı ve içeriye kay-
malarını önlemek için sabitlenmeli-
dir ❻,

• Plakaların devrilmelerini önleyen tespit araçları kullanılmalıdır.

Destek Depoları

• Taşıma kapasitesinin statik hesabı ve geçerli yükleme kapasitesi bil-
dirilmelidir ❼.
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Plaka Kıskacı

• Yük sıkıştıran kıskaçlarda: 
Yük asla insanların üzerinden taşın-
mamalıdır,

• Plakalar tespit aracı uygulan-
ması öncesi delik, çatlak açısından 
kontrol edilmelidir, Sadece tek bir 
plaka tespit edilmelidir,

• Kıskacın bildirilen tutma sa-
hası asla aşılmamalı veya düşük tu-
tulmamalıdır,

• Destek ayaklarıyla plaka 
kıskacının birlikte kullanılması du-
rumunda kıskacı yerleştirilmesi 
esnasında riskin artması sebebiyle 
plakaların devrilmelerine karşı yar-
dımcı destek ❽ veya taşınabilir yar-
dımcı sehpalar gibi ilave önlemler 
alınmalıdır,

• Plakalar yere mümkün oldu-
ğu kadar yakın taşınmalıdır,

• Destek veren personel plaka-
ların düşme sahasında bulunmama-
lıdır.

Vakumlu Taşıyıcı

• Tek bir plaka taşınmalıdır,

• Kaldıraç üzerinde uzatılmış 
el tutamağı kullanılmalıdır, bu saye-
de tespit aracının konumu düşme ve 
devrilme sahasının dışında kalması 
sağlanabilir.

• Ayakta duran plakalar plaka 
ağırlık noktasının dışından tutulma-
lıdır ❾,

• Hava aralığı bırakarak iki plakanın arasında adhezyon kuvvetlerinin 
meydana gelmesi önlenmelidir.
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Kaldırma Bantları

• Kuru biçimde saklanmalıdır,

• Kesilmeye dayanıklı plastikten örtüler kullanılmalıdır,

• Hatalı bantlar ayrılmalıdır.

Forklift

• Forklift ve ek donanımlar işletme şartları ve üretici bilgileri çerçe-
vesinde kullanılmalı ve uygulanmalıdır,

• Destek personeli kullanma zorunluluğu varsa seyir hattının ve yükün 
tehlike sahasının dışında bulunmalıdırlar.

Kamyon

• Kamyonlar yatay konumda bulunmalıdırlar,

• Plakaların devrilme sahalarında bulunulmamalıdır,

• Tek taraflı yükleme/boşaltma sebebiyle eğik konum meydana gel-
mesi önlenmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• S2 güvenlik ayakkabısı veyahut çizmesi,

• Vinçle çalışmalarda veyahut askıdaki yüklerde kask kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 715 “Taş işleme faaliyetlerinde gü-

venli ve sağlık önlemleri”
• A 2.2, A 2.3, A 2.4, A 3.6, A 3.7, A 4.6, A 4.7
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C 2.4 Konteynır Boşaltılması (Taş Blokları)

Sağlığa Yönelik Riskler

Ahşap ambalajlı konteynırların ithalatında zararlı böceklerin de bir-
likte getirilmesini önlemek için bunlara çıkış ülkesinde gaz verilmektedir. 
Bu sebeple konteynırların içerisinde yürürken sarılı ürünlerin içerisinde 

kalan gazlardan etkilenmek olasıdır 
❶. Bunun dışında ahşap malzemenin 
üzerinde insanda solunması, yutul-
ması veya cilt üzerinden alınması 
durumunda zararlı olabilecek küf 
mantarları da mevcut olabilir.

Boşaltma Esnasında Meydana
Gelebilecek Riskler

• Konteynırın açılması esnasında 
yükün parçaları dışarı fırlayabilir ❷.

• Nakliye emniyetlerinin çıka-
rılması sonrası zincirli testerenin 

En Sık Karşılaşılan Riskler
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uygun olmayan biçimde kullanılması 
ve devrilen yük sebebiyle tehlikeler 
meydana gelebilir.

• Bunun dışında yükün boşal-
tılması esnasında düşük yeterlikte-
ki boşaltma donanımları (vinç veya 
forklift) veya uygun olmayan kaldır-
ma tertibatları sebebiyle tehlikeler 
meydana gelebilir.

• Yük bölümlerinin indirilirken 
üzerinde gezilmesi durumunda düşme tehlikesi mevcuttur.

• Hasarlı veya yetersiz boyutlu ambalajlar sebebiyle yükler nakliyat 
ve depolama esnasında dışarı düşebilir. Bunun yanında gönderilen yükten 
yedek parçaların ilave emniyet alınmadan çıkarılması hayati tehlike arz 
edebilir.

Konteynır açılmadan önce yük kağıtları incelenmelidir. Bu kağıtlardan 
ambalaj tahtalarının nasıl ele alındığı tespit edilebilir. Sert veya termik 
işlemden geçmiş tahtaların kullanılması durumunda gazlama işlemi ger-
çekleştirilmemiştir.

Taşıma kağıtlarından konteynırın gazlama işlemine tabi tutulduğu or-
taya çıkarsa, yükün açılması ve içerisinde yürünmesi için müsaade belgesi 
gereklidir. Bu müsaade belgesi taşıma belgelerine eklenmiştir ve yetki bel-
gesine sahip birisi tarafından düzenlenebilir.

Müsaade belgesi söz konusu olması durumunda dahi konteynırın üze-
rinde bantla kapatılmış havalandırma delikleri olup olmadığı incelenmeli-
dir. Bu durum konteynır içersinde gaz kaldığını gösterir. Böyle bir durumda 
yetki belgesine sahip birisi müsaade etmediği sürece konteynıra girilme-
melidir.

Konteynır kapakları yan kısımlardaki pozisyonda beklenirken açılmalı 
ve kişilerin dışarı fırlayan parçalardan yaralanması engellenmelidir.

Folyoya sarılmış ürünler saklanmadan önce açık havada havalandırıl-
malıdır.

Küf mantarı bulaşmış ambalaj tahtaları uygun solunum maskesiyle 
uygun biçimde ortadan kaldırılmalıdır.

Tedbirler
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Zincirli testere kullanıldığında dikkat edilmesi gereken hususlar:

• Çalışanlar uygun güvenlik elbisesi giymelidir, Uç kısımlar kesim ya-
pılmamalıdır (kayma tehlikesi),

Personel güvenli bir yerden çalışmalıdır,

Ambalajın sadece arkadan başlanarak taşıma emniyetinin çıkarılma-
sına dikkat edilmelidir.

Ambalaj birimlerinin indirilme-
si ve taşınması sadece uygun vinç 
veya forkliftlerle gerçekleştirilme-
lidir ❸. Burada dikkat edilmesi ge-
reken husus, bu aletlerle gerekli ek 
donanımların direktiflere uygun ola-
rak kullanılmasıdır.

Kullanılan kaldırma tertibat 
ve aletleri nizami bir durumda ol-
malı ve taşınacak yüke uygun ol-
malıdırlar.

Kaldırma tertibatının yüklere takılması güvenilir bir yerden gerçek-
leştirilmelidir.

Taşıma öncesi hasarlı taşıma 
ambalajlarına ilave olarak örn. ger-
dirme kemerleri uygulanarak ek gü-
venlik sağlanmalıdır.

Yüklerin saklanmasında amba-
laj malzemesi açılırken tehlike arz 
etmemesi için A şeklindeki sehpa 
gibi uygun saklama sistemi üzerine 
yerleştirilmelidir ❹.

İstihdam kısıtlamaları forklift, 
vinç ve zincirli testereler için geçerlidir (bkz. Bölüm A 2.4 forkliftler, A 
2.7 Elle kullanılan makineler, A 2.8 vinçler).

Güvenilir boşaltma şartlarını sağlamak için teslimatçıyla gönderme 
şartları tespit edilmelidir (kontrol listesine bakınız: doğal taş konteynırla-
rının siparişi ve boşaltılması).
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Konteynırların boşaltılması için tehlike değerlendirmesi ve kullanma 
talimatı meydana getirilmelidir. Görevlendirilen personel düzenli olarak 
eğitilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Küf mantarlarının işlenmesinde:

FFP3 güvenlik sınıfına sahip eldiven ve solunum maskesi; iş giysileri 
kullanıldıktan sonra temizlenmelidir.

• Zincirli testere kullanılırken:

Gözlük, kulaklık, emniyet ayakkabıları ve dar giysi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
TMTK 512 “Gazlama işlemleri”
A 2.4, A 2.7, A 2.8
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C 2.5 Makineyle İşleme

• Kuvars içerikli ince toz, gürültü ve titreşimler sebebiyle hastalanma,

• Havada uçan, sıçrayan taş ve malzeme parçalarının göz ve cilt ya-
ralanmalarına yol açması,

• Yetersiz önlem alınmış hızlı hareket eden tertibatlar sebebiyle ya-
ralanma,

• Sıcak gaz veya alevle işlemlerde malzemenin sıçraması sebebiyle 
yaralanma tehlikesi,

• Basınçlı suyla çalışırken yaralanma tehlikesi,

• Ham blokların yarılması esnasında aşağı düşme ve sıkışma tehlikesi,

• Islak yerlerde makinelerin kullanılması esnasında elektrik çarpma 
tehlikesi,

• Elle yapılan basınçlı etrafta savrulan basınçlı hortumlar.

Elle Kullanılan Makine/ Aletlerle İşleme

Kullanılan araçlar genel olarak basınçlı havayla çalıştırılan aletlerdir, 
örn. matkap, el tesviye makinesi, açılı tesviye makinesi.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Genel Hususlar

• Sadece düşük titreşimli ve 
ses yalıtımlı cihazlar kullanılmalıdır.

• Islak zeminlerde: gerilim gü-
venliği veya akım kesme tertibatları 
kullanılmalıdır.

• Takılı güvenlik donanımları 
çıkarılmamalıdır ❶

• Tesviye ve reze işlerinde ıs-
lak çalışılmalıdır, meydana gelen sis 
aletin yakınında ortadan kaldırılma-
lıdır.

• Meydana gelen toz, emiş ter-
tibatlarıyla veya körüklerle müm-
kün olduğu kadar meydana geldikle-
ri yerde bastırılmalıdır ❷

• Blok parçalanmasında blok 
üzerinde güvenli duracak ve merdi-
ven gibi ❸ tırmanılacak şartlar mey-
dana getirilmelidir.

• Blokların altı kontrolsüz dağılma meydana gelmeyecek biçimde dol-
durulmalıdır.

• Alevle çalışmalarda yangın önlemi alınmalıdır.

Taşların Makineyle İşlenmesi

Elmaslı halatlı testere, bant testere, matkap, testere ve freze maki-
neleri, blok testereleri, hızarlı testereler, basınçlı su testereleri ve kama-
lama ve ışınım aletleri en sık kullanılan donanımlardır.

Genel Hususlar

• Bütün tehlikeli kısımlar emniyete alınmalıdır,

• Makine tahrikleri tamamen giydirilmeli veya çit gibi önlemlerle em-
niyete alınmalıdır,

• Sıkışma tehlikesini ortadan kaldırmak için hareketli makine parçala-
rıyla çevre arasında 0,5m asgari emniyet mesafesi bırakılmalıdır,
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• Güvenlik mesafelerinin meydana getirilememesi durumunda veya 
başka tehlikeler meydana gelebilecekse: Tehlike bölgesi örneğin kafesler-
le, ışık bariyerleri ❹, “zorunlu kilitleme” tertibatlı şalter yastıkları vs. 
kullanılmalıdır,

• Yüksek temellerdeki makine 
köprülerine güvenli erişim sağlan-
malıdır,

• Islak bölgelerde uygun koru-
ma türü seçilmelidir:

- Sıçrama suyuna karşı IP 44, 
IP 54

- Islak ışınım cihazlarında IP 65

Yarma Kısımları

• Elle malzeme beslemesinde: İşletmeye sadece tekli kaldıraçlar için 
müsaade edilmiştir,

• Yerleştirilmemiş işleme parçasıyla gerçekleştirilen boş kaldıraç ha-
reketinde alt ve üst keski arasında ≥ 30 mm güvenlik mesafesi meydana 
getirilmelidir,

• Tekli kaldıraçta: Başlatma işlemi düğme gibi kendiliğinden çıkış ko-
numuna dönen donanımlarla gerçekleştirilmelidir,

• İşletme tertibatı kullanıldığında: İki elle çalıştırma veya sensör 
kontrollü tanımlı el konumlandırması yapılmalıdır.

Testere ve Freze Makinaları, Blok Testereli Hızar Testeresi

• Kesme diskini kesilmesi ge-
reken kısımlara kadar örten testere 
bıçağı muhafazasının kullanılması 
gereklidir ❺,

• Ses yalıtım plakaları, muha-
faza ve kıvrımlı lazer kesitler vası-
tasıyla gürültünün azaltılması sağ-
lanmalıdır,

• Lazer ölçüm amaçlı ve ko-
numlandırma için 1, 2 e 3 A sınıfları-
na denk olmalıdır,
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• Elmaslı, Bornitridli veya benzer malzemeden meydana gelmiş kes-
me diskleri için germe flanşları asgari çapının ayırma dikinin çapına bağlı 
olmasına dikkat edilmelidir; azami devir hızı olan 125m/s değerinin devir 
sayısını artırarak aşılması önlenmelidir.

Elmaslı Halat Testereleri, Bant Testereler

• Disklerin ve bant testerelerinde bant kesme yaprağının yukarı kal-
kan kısımlarının giydirilmesi gereklidir,

• Halatın kopması durumunda olası açıkta kalan halat uzunluğundan 
bağımlı olarak tehlikeli bölgenin tespit edilmesi lazımdır,

• Bandın kesme işleminde kullanılmayan kısımları ayarlanabilir giy-
dirmelerle emniyete alınmalıdır.

Yüzey İşleme Makineleri

• 500 m3 hacime sahip kapalı 
yerlerde sıvı gazla alev işlemlerinde 
azami 33 kg dolum ağırlığına sahip 
basınçlı gaz tüplerine veya her biri 
14 kg dolum ağırlığına sahip iki ba-
sınçlı gaz tüpüne müsaade edilmektedir,

• Elle tutulan basınçlı ışınım tertibatları “emniyet kilitleriyle” ❻ do-
natılmış olmalıdır, 

• Silikoz meydana getirmeyen ışınım cihazları kullanılmalıdır.

Matkapla

• Dar giysi giyilmelidir,

• Eldiven takılmamalıdır,

• Meydana gelen toz hemen emilmeli veya su verilmesiyle bastırıl-
malıdır.

Denetimler

• Özellikle kompresörler, basınç altındaki mahfazalar, ilk çalıştırma 
öncesi ve bunun dışında çalıştırmaya ara verilmesi sonrası ve basınçlı su 
tertibatlarında değişiklik meydana getirilmesi sonrası düzenli olarak de-
netlenmelidir.
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Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G1.1, G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Teknik toz ve gürültü önlemlerinin yeterli olmadığı durumlarda: ku-
laklık, P 2 parçacık filtreli solunum maskesi, örn. havalandırma destekli 
solunum kaskı, parçacık filtreleyen yarım veya çeyrek maske,

• Sıçrayan taş parçalarına karşı güvenlik gözlüğü,

• Kamalama işlerinde deri önlük,

• Taş düşme tehlikesinin bulunduğu kırma duvarlarda kask,

• Yere düşen aletlere karşı güvenlik ayakkabıları,

• Alevli ışınlarda zor tutuşur güvenlik elbisesi kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 715 “Taş işleme faaliyetlerinde gü-

venli ve sağlık önlemleri”
• A 1.26, A 4.1
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C 2.6 Gürültü/Toz/Titreşim (Taş Bloklar)

• Örneğin delme işlemi neticesinde meydana gelebilecek solunum 
yolları hastalıkları (Silikoz),

• Basınçlı havayla çalışan makinelerle çalışılması neticesinde meyda-
na gelebilecek işitme bozuklukları,

• Elle kullanılan makinelerdeki titreşimler sebebiyle ellerde kan do-
laşımı bozukluğu meydana gelme tehlikesi.

İşletme

• Taş bloklar işlenirken meydana gelen toz emilmelidir ❶,

• Toz yakalama tertibatı tozun meydana geldiği yere mümkün olduğu 
kadar yakın durmalıdır,

• Toz emişinde otomatik filtre temizleme tertibatı kullanılmalıdır,

• Yollar ıslatma gibi önlemlerle tozdan arındırılmalıdır

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Gürültüsü azaltılmış ve düşük titreşimli aletler kullanılmalıdır,

• Blokların kesilmesi esnasında ses yalıtım plakaları kullanılması va-
sıtasıyla azaltılmalıdır.

Denetimler

• Tozdan arıtma donanımları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

İşletme Talimatları

• Çalışmaya başlamadan önce gürültü ve ses önleme tertibatları G 20 
ve G 1.1 iş sağlığı esaslarına göre uygulanmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık, solunum maskesi 
veyahut solunum maskeli kask kul-
lanılmalıdır ❷.

Ek Bilgiler

Ek Bilgiler
A 1.7, A 1.8, A 1.9
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C 3.1 Maden Çıkarma (Çakıl ve Kum)

Yüksek kesitteki yıkımda maden çıkarma cihazı, örn. tekerlekli yük-
leme aracı, kepçe hemen yıkılacak duvarın önünde bulunmalıdır. Derin 
kesitteki maden çıkarma işleminde cihazlar çıkarılacak malzemenin üze-
rinde durmalıdırlar.

• Düşen kütlelerin altında kalma,

• Maden çıkarma cihazlarının devrilmesi veya düşmesi,

• Çukur ve yamaç kenarlarının üzerinden geçme,

• Kişilerin üzerine sürülmesi veya ezilmesi,

• Çukur kenarlarının sonradan yıkılması, örn. ıslak maden çıkarmada 
kıyı yakınında dik yeraltı su meyillerinin oluşması nedeniyle,

• Gürültü,

• Toz.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Maden Çıkarma Alanı

• Yüksek kesitte malzeme çıkarırken duvar yüksekliği, yıkım cihaz-
larının erişim yüksekliğinden (en büyük çalışma yüksekliği) 1 metre daha 
yüksek olmamalıdır ❶,

• Kepçe zincirli ekskavatörlerini yüksek kesitte kullanırken, duvar 
yüksekliğinin kovalı tarağın uzunluğundan daha yüksek olmamasına dikkat 
edilmelidir. Duvarda 60→’den daha az bir yamaç açısına uyulmalıdır. Kep-
çede çukur kenarı ve cihaz arasında emniyet mesafeli bir düzleme aralığı 
sağlanmalıdır.

• Derin kesitte maden çıkarırken kullanılan cihazların hemen önünde-
ki yamaç açıları 60→ üzerinde olmamalıdır. Malzemenin stabilitesi dikkate 

alınarak cihazlar düşme tehlikesi 
olmayacak şekilde çukur kenarının 
yakınında olmalıdır ❷

• Yalnız yapılan çalışmalarda 
bölüm A 1.24’deki talimatlar dikka-
te alınmalıdır.

• Gürültü ve tozla mücadele 
için önlemler: bkz. bölüm 3,7.

Ulaşım Yolları

• Malzemelerin taşınması için 
yeterli genişlikte hareketyolları 
mevcut olmalıdır.

• Mevcut yükseklik sınırlandır-
maları işaretlenmiş olmalıdır ❸.

• Tozla mücadele için hareket 
yollarının sulanması öngörülmelidir.

Yönetim

• Çalışma yeri yetkililer tara-
fından gözetim altında olmalıdır.

Tedbirler
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• Emniyet ve sağlık koruma belgesi çalışma yerinde bulundurulmalı-
dır.

Önleyici Muayeneler

• G 20, G 26.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler,

• Kask, kulaklık, maske kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• Elektrotekbik Birliği 0168 “Maden, Taş Ocaklarında ve Benzeri 

Yerlerde Elektrikli Tesislerin Kurulması”
• A 1.24, C 3.3, C 3.7
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C 3.2 Islak İşleme

• Yakalanma, ezilme ve dönen palalara sıkışma riski,

• Yüksek işyerlerinden düşme riski,

• Akım taşıyan parçalarda elektrik riskleri,

• Gürültü riski.

Teknik Tedbirler

• Makineler yakalama, ezme ve sıkıştırma noktalarında koruyucu dü-
zeneklere sahip olmalıdırlar, örn. çalışma ve ulaşım bölgelerindeki kova 
tekerleği ❶,

• Elektrik tesisatı ve elektrikli araçlar ıslak bölgelerde kullanım hak-
kındaki şartlara uygun olmalıdırlar,

• Yüksek işyerlerinde düşme emniyetleri olmalıdır, (onarım, bakım, 
arıza giderme), örn. korkuluk ❷, düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım,

• Gürültü azaltma önlemleri: bkz. bölüm C 3.7

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

369

Çalışma

• Üreticinin kullanma kılavuzu 
dikkate alınmalıdır.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Onarımlarda: Ana şalter ka-
patılmalı ve yeniden açılmaya karşı 
emniyete alınmalıdır, örn. bir kilit 
ile,

• Çalışan makinenin tehlikeli 
bölgesinde çalışılmamalıdır,

• İşler yalnız güvenli bir yerde 
durarak yürütülmelidir,

• Onarımlardan sonra: Güvenlik düzenekleri yeniden yerine takılmalı 
ve sabitlenmelidir,

• Hiç kimsenin tehlike bölgesinde bulunmadığından emin olduktan 
sonra yeniden devreye alınmalıdır,

• Islak bölgelerde yüksek elektrik tehlikesine dikkat edilmelidir, örn. 
elektrik kaynağı yaparken.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20.

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabıları,

• Gereği halinde kask, kulaklık, düşmeye karşı kişisel koruma dona-
nımı kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İşletme Güvenliği Yönetmeliği
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek‘e bakınız
• C 3.7
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C 3.3 Kıyı Dolgusu (Stabilite Emniyeti)

Kıyı yakınında sualtı yamaçlarının oluşma tehlikesi bulunmaktadır, 
çukur kenarları sonradan yıkılabilir ve suya düşme nedeniyle boğulma teh-
likesi söz konusudur.

Yamaçlar kohezyonlu gevşek taşlardan oluşması veya 10 metreden 
yüksek yamaçların tamamen veya kısmen su altında bulunması yamaçların 
kaymasını kolaylaştıran koşullardır.

Yamaç eğimi, toprak türüyle, 
mevcut yüklerle, olası sarsıntılarla, 
yeraltı suyu koşullarıyla ve ayrıca 
jeolojik koşullarla ilgilidir ve bir gü-
venlik faktörüyle tanımlanır:

• Kohezyonlu olmayan veya yu-
muşak zemin (örn. üst toprak, kum-
lar, çakıllar): Eğim < 45°

• Sert veya yarı sertlikte ko-
hezyonlu zeminler (örn. balçık, kal-
kerli kil, kil gibi sıkı birleşik zemin-
ler): Eğim < 6°

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler

Düzenlenmemiş yapı çukurlarının ve yamaç-
lı çukurlarda araçların, yapı makinelerinin, 
veya yapı cihazlarının emniyet mesafesi



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

371

• Kaya (dış etkenlerden dolayı bozulmamış, düşmeyen katmanlar, ya-
rıksız): Eğim < 80°

Özel etkenler stabilite emniyeti etkilediğinde yamaçların eğimi düşü-
rülmelidir. Farklı zemin türlerine sahip katmanlarda, yamaç eğiminin en 
düşük stabiliteye sahip zemine göre ayarlanması gerekli olabilir (bakınız 
Tablo 1).

Araçlarla ve hafriyat makineleriyle yamaç kenarına emniyet mesafe-
lerine uyulmalıdır ❶.

Hareket yolları, hafriyat makineleriyle ve araçlarla emniyetli sürüşün 
sağlanacağı şekilde düzenlenmeli ve korunmalıdır.

Devrilme yerlerindeki yamaç kenarları üzerinden geçilmeye karşı sı-
nırlandırma tertibatlarıyla emniyete alınmalıdır.

Boğulma tehlikesi bulunan tüm çalışmalarda, örn. dik veya altından 
su geçen kıyı yamaçlarında kurtarma yelekleri gereklidir.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• DIN EN 395 “Can Yelekleri ve Yüzme Destekleri; Can Yelekleği 

100 N”
• DIN EN 396 “Can Yelekleri ve Yüzme Destekleri; Can Yelekleği 

150 N”
• DIN EN 399 “Can Yelekleri ve Yüzme Destekleri; Can Yelekleği 

275 N”
• Thüringer Eyalet Taş Ocakları Kurumunun Kılavuzları
• Eğimler için Değerler (Thüringer Eyalet Taş Ocakları Kurumunun)

Yamaç
Yüksekliği (m)

10 m ye kadar

10 m ye kadar

10 m üzerinde

10 m üzerinde

Derin Kesitte

Yüksek Kesitte

Düşük Stabilite 
(kum, çakıl ve 
alüvyon gibi)

Eğim açısı 
yaklaşık

1: 1,1

1: 0,47

1: 1,2

1: 0,7

Eğim açısı 
yaklaşık

1: 0,84

1: 0,47

1: 1,0

1: 0,58

Eğim açısı 
yaklaşık

1: 0,7

1: 0,36

1: 0,84

1: 0,47

Yamaç 
Oranı

42°

65°

40°

55°

Yamaç 
Oranı

50°

65°

45°

60°

Yamaç 
Oranı

55°

70°

50°

65°

Stabil balçık,
çamur, kil gibi

Çok stabil, yapışık 
kum ve kil, kaolin, 
şekil verilmiş kum, 
süzme toprak

Tablo 1: Yamaçlar için baz değerler – Doğal gevşek taşlarda yamaçlar (kaymayı 
kolaylaştıran koşulların etkisi olmadan) için parametreler



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

372

C 3.4 Yüzer Bant

• Sevk kemerine çekilme,

• Suya düşerek boğulma,

• Bir banttan diğerine geçişlerde platformdan düşme,

• Akıntı ve rüzgar nedeniyle yüzer bantlarının yer değiştirmesi riski.

Teknik Gereklilikler

• Sevk bantlarındaki içeri çekme yerlerinin emniyeti

• Sevk bantları bölüm A 2.9’daki taleplere uygun olmalıdır,

• Platformların oluşturulması:

– En az 50 cm genişliğinde olmalıdır,

– Sabit, kaymayan kaplama yapılmalıdır,

– El tutma rayına ve diz çıtasına sahip su taraflı korkuluklar olmalıdır ❶,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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– Geçişler, bant yolları yön de-
ğiştirdiğinde de emniyetli şekilde 
üzerine basılacak şekilde oluşturul-
malıdır ❷,

– Özellikle geçiş yerlerinde ay-
dınlatma sağlanmalıdır.

Denetimler

• Yüzer bantlar, yüzer eleman-
larının sızdırmazlığı ve tutunması bakımından kontrol edilmelidir,

Kişisel Koruma Donanımları

• Yüzer bantta yapılan çalışmalarda kurtarma yeleği kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• EN 711 “Güvertelerde Parmaklıklar”
• EN 395 “Can Yelekleri ve Yüzme Destekleri, Can Yelekleği 100 N”
• EN 396 “Can Yelekleri ve Yüzme Destekleri, Can Yelekleği 150 N”
• A 1.16, A 1.20, A 2.9
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 C 3.5 Geçişler/Kurtarma Tedbirleri

Çakıl tesisinde bakım ve koruyucu bakım çalışmaları çoğunlukla uzak 
ve zor ulaşılabilen yerlerde gerçekleşir, örn. dar mekanlarda, makineler 
veya tertibatlar üzerinde yüksek çalışma yerlerinde, dubalı taraklarda, su 
yüzeylerinin üstünde, atık yığınlarda, yer altı çektirme kanallarında.

• Düşme,

• Yığın altında kalma

• Boğulma

• Nefessiz kalma

• Akım çarpması (vücuttan geçmesi)

• Yanmalar

Geçişlerde Uuyulması Gereken Gereklilikler

• Uygun geçiş imkanlarının belirlenmesi:

– Yüzen cihazlar için bot, sal,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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– Platformlar, iskeleler ve mer-
divenler,

– Havada yapılan çalışmalar 
için platform,

– Merdiven,

– Döner merdiven (itfaiye),

– Kişisel koruma donanımlı iple 
sarkma/iple tırmanma cihazları 
(vinç),

• Geçişlerin açık tutulması ❶,

• Düşmeye karşı koruma, örn. korkuluk veya düşmeye karşı kişisel 
koruma donanımları sağlanmalıdır.

Kurtarma tedbirleri için personel

Kişilerin kurtarılması için çalışanlar özel olarak yetkilendirilmelidir, 
örn:

• İlkyardımcı olarak eğitim, ve ayrıca düzenli tekrarlama antrenman-
larının gerçekleştirilmesi gereklidir,

• Yüksekte veya derinde kalan çalışma yerleri ya da dar mekanlar için 
kurtarma cihazlarının kullanımı öğrenilmelidir,

• Ağır maskelerin taşınması için eğitim ve uygunluk sağlanmalıdır,

• Can kurtaran için eğitim sağlanmalıdır,

• Botların yönlendirilmesi için eğitim gereklidir.

Kurtarma cihazları

Uygun kurtarma cihazının ve 
ilkyardım malzemesinin bulundurul-
ması, örn:

• Bot veya sal,

• Can kurtaran simitleri ❷. Ye-
terli sayıda (kolay ulaşılabilir) olma-
lıdır,

• Kurtarma vinçleri, iple sark-
ma cihazları,



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

376

• Kurtarıcılar ve kurtarma cihazları için uygun bağlama noktaları,

• Halatlar, kurtarma teçhizatları vb.,

• Yeterli sayıda ve uygun yara sarma malzemeleri,

• Isıtan örtüler ve ayrıca “kurtarma örtüleri“ (alüminyum folyo),

• Yığınların altında kalındığında bağlamak için takılabilen araçlar,

• Aletler,

• Yangın söndürme tertibatları , örn. yangın söndürücüsü, yangın 
musluğu, hortumlar bulundurulmalıdır.

Kurtarma eğitimleri

• Malzemenin rutin kullanımını sağlamak ve donanımı kontrol etmek 
için düzenli aralıklarda çalışanlarla kurtarma eğitimleri ❸ gerçekleştiril-
mesi tavsiye edilmelidir,

• İlgili kurtarma kurumlarına ziyaretler veya (daha iyi) örn. itfaiye, 
ilkyardım görevlisi, acil doktoruyla eğitimler gerçekleştirilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• G 20, G 25, G 26, G 41

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler

• Gözlük, kulaklık, kask, eldivenler, maske, yüzme yeleği, düşmeye 
karşı kişisel koruma donanımı kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• A 1.1, A 1.5, A 1.11, A 1.24, A 2.13, A 2.14, A 2.15, A 4.5
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C 3.6 Atık Yığınlar

Yüksek atık yığınlar birikintisi

• Hafriyat makinelerinin veya araçların devrilmesi,

• Hafriyat makineleri tarafından malzemeye maruz kalma,

• Kişilerin ezilmesi.

Yer altı geçişlerine sahip atık yığınlar

• Yığına girerken/adım atarken batma veya üzerine yığın dökülmesi – 
özellikle huniye girerken,

• Eyer altı geçiş tünellerinde kişilerin boğulması,

• Yeraltı geçişlerinin çökmesi ya da altında kalma,

• Elektrik akımı nedeniyle kişilerin tehlike altında olması,

• Kendiliğinden çalışan makineler tarafından kişilerin yaralanması, 
örn. sevk bantları.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Yüksek atık yığınlar birikintisi

• Elle kaldırıldığında duvar yükseklikleri 2,0 metreyi geçmemelidir,

• Elle kaldırıldığında duvarlar 1,25 m dik durabilir, daha yüksek du-
varlar 60º eğiminde olmalıdır,

• Malzemenin yüksek kesitte makineyle yüklenmesinde maden çıkar-
ma aracının erişim yüksekliği duvardan artı bir metreden daha yüksek ol-
mamalıdır.

• İçten oyulmalara müsaade edilmemelidir,

• Rampalara yanlamasına sınırlandırmalar yerleştirilmelidir, örn. ser-
best taşlar, malzeme duvarları,

• Dökme yerlerinde: Hareket 
durdurucu eşik yerleştirilmeli veya 
duvarı bırakmalıdır ❶ veya dökme 
yeri rampa kenarına en az beş met-
re uzaklıkta bırakılmalı, ardından 
bir paletle itilmelidir.

Yer altı geçişlerine sahip atık 
yığınlar

• Atık yığınlara kontrolsüz giriş 
çökme tehlikesi nedeniyle yasaklan-
malıdır,

• Yeraltı geçişli atık yığınla-
rının tünelleri ikinci bir acil çıkışa 
sahip olmalıdır. Kapı dışa doğru açıl-
malıdır ❷

• Acil çıkışlara dıştan malzeme 
dökülmemelidir veya başka türlü 
engellenmemelidir,

• Tünel zemininde bulunan su 
pompalanarak giderilmelidir. Çalış-
ma ve trafik alanındaki pompa biri-
kintileri örtülmelidir,

Tedbirler
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• Tünellerdeki prizler bir hatalı akım koruma şalteriyle emniyet altı-
na alınmalıdır,

• Otomatik olarak çalışan makineler veya ana kumanda tertibatları 
kullanıcının görüş alanı dışında olan makineler bir çalışma uyarı tertibatıy-
la donatılmış olmalıdır, örn. korna ❸, ışık sinyaliyle,

• Çalışma uyarı tertibatının önceden çalışma süresi 15 saniyenin al-
tında olmamalıdır.

Önleyici Mmuayeneler

• G 1.1, G 20, G 25, G 26, G 39

Kişisel Koruma Donanımları

• Gözlük, kulaklık, maske, kask, gözlük

• Koruyucu ayakkabılar S2, S3 veya çizmeler S4 ya da S5 kullanılma-
lıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 606 “Acil Çıkış Kapılarının Kilitleri”
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 708 “Taş Ocakları, Çakıl ve Kum 

Çukurları”
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C 3.7 Gürültü / Toz (Çakıl ve Kum)

• Gürültü nedeniyle işitme kaybı olabilir, örn. aşağıdakilerle:

– Titreşimli elekler,

– Titreşim konveyörü,

– İri tanelerin kırılması için tertibatlar,

– Havalandırma tertibatları,

• Örn. şunlardan dolayı solunum yolları hastalıkları oluşabilir:

– Eleklerde, bantlarda, dökme yerlerinde ve ayrıca kırma ve ezme 
tertibatlarında malzeme hareketleri,

– Uygunsuz temizleme yöntemi,

– Eksik veya yetersiz emdirme,

– Kuvarz kumlarının çuvallara doldurulması.

Gürültü

• Gürültü yoğunluğu olan çalışma yerlerinde sürekli durulmasının ön-
lenmesi sağlanmalıdır, örn. kamera kontrolü ile,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Yankı yalıtımlı bir kumanda 
kabini düzenlenmesi gereklidir,

• Havalandırma ve hava tah-
liyesinin borularına elastik ara ele-
manlarının takılmasıyla gövde gürül-
tülerinin önlenmesi ❶ sağlanmalıdır.

Toz

Konkasör

• Uzaktan gözetim yapılmalıdır,

• Püskürtme/üfleme (ıslak 
yöntemde) olmalıdır,

• Emdirme ile arındırma sağ-
lanmalıdır,

• Dışardan havalandırılan kumanda kabini kullanılmalıdır.

Sevkiyat

• Hareket yollarına yağmurlama yapılması gereklidir,

• Konveyör bantları muhafaza altına alınmalı ve emdirilmeli ❷ veya 
hava uygulanmalıdır,

• Bant atma yerlerinde düşme yükseklikleri olabildiğince düşük tutul-
malı ve düşme yolu örtülmelidir.

Sınıflandırma

• Elekleri örtülmeli ve emme 
uygulanmalıdır ❸,

• Islak sınıflandırma yapılma-
lıdır.

Yerleştirme

• Emme tertibatının dolum boğazına yerleşmesi ve aşağıya doğru ol-
ması sağlanmalıdır.

Temizlik

• Hava uygulanmamalı veya süpürülmemelidir, örn. endüstriyel elekt-
rik süpürgesiyle emilim sağlanmalıdır.
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İşletim Talimatları

• Kuvarz ince kum oluştuğunda bir işletme talimatı oluşturulmalı ve 
çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• G 1.1, G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık,

• Maske kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 217 “Mineralli Tozlarla Çalışma”
• A 1.7, A 1.8
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C 4.1 Sabit Tertibatlarda Ayırma İstasyonu

• Sevk yönü nedeniyle yaralanma, örn. sevk bantlarında içeri çekme 
yerlerinde,

• Sınıflandırılacak malzeme nedeniyle yaralanma, örn. keskin kenarlı 
cisimler,

• Tertibattan düşme,

• Çevre koşulları nedeniyle sağlık sorunları, örn. gürültü, toz,

• Zararlı maddelerin açığa çıkması nedeniyle sağlık sorunları, örn. 
mikro organizmalar.

Teknik Gereklilikler

• Ayırma ve sınıflandırma yerlerinde şunlar olmalıdır:

– Sevk bandının ve taşıma makaralarının yanları yakalamaya ve içeri 
çekmeye karşı kapalı kaplanmış olmalıdır ❶,

– Acil kapa şalteri, açma ve kapama şalteri ve ayrıca ana şalter yakın-
da kurulmuş olmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Sınıflandırılmış malzemelerin geçirildiği açıklıklarda düşme yeri ol-
mamalıdır,

• Kaldırma yardımları, sınıflandırma yardımcıları, elle kumanda edi-
len makineler, basınçlı havayla işletilen aletler ve el aletleri özellikle sert 
çevre koşullarına uygun seçilmiş olmalıdırlar ve mümkün olduğunca özel 
tutma tertibatlarının (dengeleyici) yardımıyla sınıflandırma yerinin üzerin-
de tutulmalıdırlar.

• Ayırma istasyonlarına ulaşım merdiven veya platformlarla sağlan-
malıdır,

• Ayırma istasyonunda çalışma 
için durulacak yer yatay olmalıdır,

• Ayırma istasyonu kabin ❷ ol-
malıdır, aydınlatılmış olmalıdır, toz-
dan arındırılmış olmalıdır, titreşim 
tekniğine göre ayrılmış olmalıdır ve 
klimalı olmalıdır.

• Zararlı maddeler mevcut ol-
duğunda bölüm C 4.5’deki talimat-
lara dikkat edilmelidir.

İşletim Talimatları

• Hareket edilen ayrılacak malzeme, gürültü, toz ve kirlenme gibi 
çalışma yeri hakkındaki özel tehlikelerle ilgili çalışanlar işe başlamadan 
önce ve düzenli aralıklarla bilgilendirilmelidirler.

Önleyici Muayeneler

• “Sağlığa zararlı mineral toz” ve G 1.1’e ve “gürültü” G 20’ye göre 
kontroller temel olarak gereklidir. Bu talimattan ancak bir kontrol ve öl-
çüm ile kaçınılabilir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık, kask, eldiven, göz ve yüz koruması, eldiven,

• Vücuda yapışan kıyafet mutlaka gereklidir. 

Ek Bilgiler
• A 2.9
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C 4.2 Mobil Geri Dönüşüm Tertibatı

Mobil tertibatlar, yüksek, derin veya yol yapı alanlarında kırma ve 
yıkım malzemelerinin hazırlanması için kullanırlar. Bu tertibatlar genel 
olarak yapı karışım atıklarının hazırlanmasına uygun değildir.

Konkasörün büyüklüğüne uygun olarak bir ön küçültme ya da ön ele-
me sorunsuz işletim akışı için mutlaka gereklidir.

Konkasör girişinde kumanda ve ayrıma yerleri mevcut ise, aynı sabit 
yerdeki ayırma istasyonlarından talep edilenler geçerlidir bu çalışma yeri 
için de geçerlidir (ayrıca bölüm C 4.1, C 4.6 bakınız).

• Mobil tertibatlar ve yapı alanının düzenlenmesinde araçlar tarafın-
dan üzerine sürülmesi,

• Konkasörden dışarı atılan parçalar tarafından vurulma,

• Konkasördeki arıza giderimi esnasındaki konkasör aletlerinin hare-
ketleri nedeniyle yaralanmalar,

• Tertibatın yetersiz topraklanmasından kaynaklanabilecek elektrik 
akım tehlikesi,

• Örn. kurarken veya sökerken, ya da taşıma esnasında kaybolan veya 
hasar gören koruma tertibatlarının olmamasından dolayı meydana gelen 
tehlikeler.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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C

Teknik Gereklilikler

• Yapı alanı üzerindeki dar yer koşulları nedeniyle, hareket yollarıyla, 
depolama yerleriyle ve makine tertibatının bulunduğu yerle ilgili olarak 
mutlaka bir ön planlama yapmak gereklidir ❶.

• Konkasör ve eleme tertibatları hazırlanacak malzemeye belirli ta-
leplerde bulunmaktadır. Bu talepler yapı alanındaki kırma malzemeleriyle 
genel olarak yerine getirilemez. Bu nedenle bir ön eleme ve ön küçültme 
gereklidir (ayrıca bölüm C 4.4’e bakın).

• Kırma işlemi esnasında farklı 
malzeme kalitesi ve demir aksam-
lar gibi ilave yüklenmeler nedeniy-
le konkasörde, konkasör girişinde 
veya görev tertibatında sıkışmalar 
meydana gelebilir. Konkasör girişine 
sabit bir hidrolik kesicinin ❷ kurul-
ması tehlikesiz arıza giderilmesini 
mümkün kılar. Bu yardımcı tertibat-
lar mevcut değilse, arızalar sadece 
makine çalışmazken giderilebilir.

• Konkasör girişindeki zincir 
askılar kırılacak malzemenin veya 
demir aksamların dışarı çıkmasına 
engel olur.

• Kırma ve yıkma malzemele-
rinde ince oran çok yüksektir. Buna göre de devam eden hazırlık esnasın-
daki toz oluşumu da o derece yüksektir. Toz emisyonlarının giderilmesi için 
etkili bir toz koruma çalışması önemlidir (ayrıca bölüm C4.7’ye bakınız).

• Motor jeneratör tahriklerinde, elekler gibi harici hazırlama terti-
batlarının elektrik beslemesi kullanıldığında tertibat bir topraklama çubu-
ğu ile topraklanmalıdır.

• Alandaki yükseklik farklılıkların dengelemesi ve daha iyi yük dağılı-
mı için hidrolik destekler altına yeterli sayıda takozlar bulundurulmalı ve 
kullanılmalıdır.

• Aktarma hunisine doğru olan yukarı hareket rampaları yan devrilme 
korumasına sahip olmalıdırlar ❸.

Tedbirler
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Organizasyon

• İşletmeci genel olarak cihazın kullanım yerinde bulunmaz. Bu du-
rumda işletmeci sorumluluğunu üstlenen ve bulunulan yerle ilgili olarak 
sorunsuz ve emniyetli bir işletimi sağlanması için kararları alacak bir tesis 
yetkilisi belirlenmelidir. Uygun kişinin seçiminde uzmanlık bilgisi ve so-
rumluluk bilinci önemli rol oynamaktadır. Sorumlu tesis yetkilisi, alanda 
çalışan kişileri tertibatın fonksiyonu, spesifik tehlikeleri ve yüklenmeleri 
ve üretici tarafından arıza giderilmesi için öngörülen önlemleri hakkında 
sürekli olarak bilgilendirmelidir.

• Yapılacak arıza giderimi gibi özel çalışmalar ve ayrıca tamir ve ba-
kım çalışmaları hakkında bilgi verilmemiş ise çalışanlar bu işleri gerçek-
leştirmemelidirler.

• Taşıma için sökülmüş koruma tertibatları, platformlar ve bakım is-
keleleri komple tekrar takılmalıdır ve tam fonksiyon bakımından kontrol 
edilmelidir.

• Yapı alanlarında ve mobil geri dönüşüm tertibatlarındaki yüksek 
tehlike potansiyeli nedeniyle burada yalnız çalışma yerleri bulunmamalı-
dır. Çalışanlar bilgi sahibi oldukları çalışma yerinin haricinde başka yerde 
çalışmamalıdır.

Denetimler

• Yetkili kişiler tarafından tertibatların düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• “Gürültü” G 20’ye “mineral toz” G 1.1’e göre kontroller yapılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kask, ayakkabılar,

• Ayrıca kulaklık, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• Üreticinin Kullanma Talimatları
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C 4.3 Mobil Geri Dönüşüm Tertibatlarının
Kurulması/Sökülmesi

• Yapı alanını düzenlerken ezilme riski,

• Tertibatı yerleştirirken ve desteklerken kontrolsüz hareketler nede-
niyle vurulma riski,

• Yapı alanında hafriyat makineleriyle kaldırma aleti işletimiyle takı-
lan yapı parçaları tarafından çarpma riski,

• Yükleyicilerin iniş çıkışları sırasında yapı parçalarının çarpması riski,

• Yapı alanında montaj çalışmaları esnasında tertibattan düşme riski.

• Mobil tertibatının yapı alanına montajında, uygun üretici belgesi 
mevcutsa sadece kaldırma işletiminde hafriyat makineleri kullanılmalıdır.

• Yük kaldırma ve çarpma malzemeleri kullanım koşullarına uygun 
olarak seçilmeli ve bulundurulmalıdır.

• Montaj çalışmalarında insanların düşmesine karşı önlemler alınmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Koruma tertibatları, platformlar, bakım iskeleleri işletime başlama-
dan önce komple tekrar takılmalı ve tamam olması ve çalışması bakımın-
dan kontrol edilmelidir ❶.

• Yapı alanına mobil tertibat hareket ederken, konumlandırılıken ve 
desteklenirken tehlike alanında kimse bulunmamalıdır.

• Motor jeneratörlü tahrikli 
tertibatlarda, tertibat beraberinde 
verilen topraklama çubuğu ile top-
raklanmalıdır ❷.

• Aktarma hunisine doğru olan 
yukarı hareket rampaları yan devril-
me korumasına sahip olmalıdır.

• Mobil geri dönüşüm tertibat-
ları yükleyiciler ile kullanılacakları 
alana getirilmelidir. Bu tertibatlar 
tahriksiz tekerlek veya palet yü-
rüyüş takımlarına sahiptirler. Hem 
hazırlama tertibatları hem de ge-
rekli çekici makineler ve araçlar 
için kurulum yeri ve hareket yolları 
tertibatın ve buna ait yürüyüş takı-
mı nedeniyle meydana gelen yükleri 
kaldırabilecek kapasitede olmalıdır. 
Düşme yollarına özellikle dikkat 
edilmelidir.

• Alandaki yükseklik farklılıkların dengelemesi ve daha iyi yük dağılı-
mı için hidrolik destekler altına yeterli sayıda takozlar bulundurulmalı ve 
kullanılmalıdır ❸

Denetimler

• Her kurulumdan sonra tertibat kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kask, ayakkabılar,

• Ayrıca düşmeye karşı koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• Üreticinin Kullanma Talimatları
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C 4.4 Ön Eleme

• Yükleme veya taşıma araçları tarafından ezilme,

• Düşme ve taşıma sırasında araçların devrilmesi,

• Küçültme sırasında uçuşan malzeme kıymıkları,

• Ön işleme sırasında gürültü ve toz oluşumu,

• Keskin kenarlı yabancı maddeler nedeniyle

Teknik Gereklilikler

• Yeterli erişim mesafeli, devrilmezlik emniyetli ve sağlamlığa sahip 
yapı makineleri, kepçeleri, yükleyiciler seçilmelidir,

• Küçültme işlemlerinde yapı makinelerinde bir kıymık koruması (örn. 
ön cam koruma ızgarası) gereklidir,

• Daha az gürültü çıkaran agregaların ve makinelerin kullanımı ge-
reklidir,

• Geri sürüş uyarı tertibatı, video kamera olmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• İletişim aracı, araç telsizi bulundurulmalıdır,

• Klimalı sürücü kabini kullanılmalıdır.

İşletim

• Trafik yollarının sınırlanması ve emniyete alınması gereklidir,

• Atık yığınlara ve trafik yollarına su uygulanmasıyla tozdan korunma 
sağlanmalıdır.

• Ön eleme: Malzemenin birbi-
rinden ayrılması,gevşek taşlar, tah-
ta, plastik gibi yabancı maddelerin 
ayrılması, betondaki takviye demir-
lerinin ayrılması gereklidir,

• Örn. hidrolik çekiçlerle ❶, 
beton makasları veya sıkıştırıcılarla 
❷ konkasöre uygun büyüklüklerine 
ön küçültme yapılmalıdır,

• Düzenli ve sürekli dolumu kepçe yapmalıdır,

• Kepçedeki kepçe büyüklüğü konkasör girişine göre belirlenmelidir.

Denetimler

• Yapı makineleri ve montaj aletleri düzenli aralıklarla yetkili bir kişi 
tarafından kontrol edilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• “Gürültü” G 20’ye “mineral toz” G 1.1’e göre kontroller yapılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kask, kulaklık, ayak koruyucusu (S3) ve eldivenler,

• Ayrıca toz filtre maskeleri (FFP2),

• Kötü hava kıyafetleri kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 128 “Kontamine Alanlar”
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C 4.5 Biyolojik Tehlike

Biyolojik tehlike, biyolojik çalışma malzemelerinden kaynaklanan 
tehditlerdir. Biyolojik çalışma malzemeleri mantarlar, bakteriler ve virüs-
ler gibi mikro organizmalardır.

Biyolojik malzeme düzenlemesine uygun olarak, artan enfeksiyon 
riskli maddeler dört risk grubuna ayrılır. Yapılacak işlemler “hedefli işlem-
ler” (ekpozisyon biliniyor) ve “hedefsiz işlemler” (ekspozisyon bilinmiyor) 
olarak ayrılır. Yapı malzemesi geri dönüşümü alanında, yapı maddelerinde 
kalan biyolojik çalışma maddeleri nedeniyle tehlikeler meydana gelebilir.

İşlenecek malzemeler için, işlemeye kadar ara depolamanın türü ve 
süresine göre burada farklı biyolojik iş maddeleri bulunmaktadır. Bunlar 
genel olarak risk grubu 2’ye göre düzenlenmelidir (bakınız Tablo 1).

Uyarıcı

Küf mantarları ve onların sporları

Bakteriler (örn. salmonella, 
chlamydia)

Virüsler, örn. hepatit A

Virüsler, örn. hepatit B

Şarbon uyarıcısı

Ortaya Çıkması

Yapı molozu, tüm yapı yeri çöplerinde

Kuş pisliği

Yapı alanı karışım çöpü

Evsel atıklar, hayvan leşleri (örn. fa-
reler)
Kirlenmiş zeminler, Örn. kesim alan-
ları, deri fabrikaları

Risk Grubu

2

3

2

3

3

Tablo 1: Taş ve toprak endüstrisinde temel olarak ortaya çıkan uyarıcılara 
genel bakış
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Alım yolları ❶

• Solunum,

• Tozların, aeosollerin ve kalın-
tıların yutulması,

• Özellikle küçük yaralar oldu-
ğunda deri üzerinden alınması.

Etkilenen işler

• Mobil ve sabit tertibatlarda 
ön eleme,

• Sabit tesislerde eleme istasyonlarındaki eleme işleri ❷,

• Bulaşma tehlikesi bulunan cihazlarda temizleme ve bakım çalışmaları.

• Enfeksiyonlar, tahriş ve alerjiler,

• Lokal ağrılar ve ishal.

Risk grubunun tespit edilmesi Bir tehlike değerlendirmesinin teme-
linde işe başlamadan önce hangi risk gruplarının ortaya çıkacağı tespit 
edilmelidir.

Biyolojik madde düzenlemesine göre hedefli işler için, ilgili risk gru-
bunun biyolojik iş maddelerinin mevcut olması durumunda gerekli koru-
ma kademesinin önlemi (biyolojik madde düzenlemesinin ek II veya III) 
alınmalıdır. Yapı maddesi geri dönüşümü alanında bir koruma kademesinin 
işi düzenlenmesi için bilgiler ne kadar yetiyorsa, hedefli işlerde de aynı 
şekilde uygulanmalıdır.

Burada genel olarak koruma kademesi 2’ye göre önlemler yeterlidir. 
Bulaşma tehlikesi olan alanlardaki çalışmalarda tehlike değerlendirmesi 
nedeniyle daha yüksek bir koruma kademesi gerekli olabilir. Koruma ka-
demesi 2 genel hijyen önlemlerinin (Biyolojik Madde Teknik Kuralları 500) 
asgari gereksinimleri dışında bir kaç yönetimsel önleme daha ihtiyaç du-
yabilir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Eleme İstasyonuna Sahip Sabit Tesisler İçin Teknik Gereklilikler

• Zeminler için kolay temizlenebilir yüzeyler olmalıdır,

• Yıkama imkanları sağlanmalıdır,

• Artış bandından ayırma bandındaki geçiş yerindeki düşme yüksekli-
ğinin azaltılması lazımdır,

• Ayırma kabini içinde düşme yüksekliği yok edilmelidir,

• Atma geçişlerinin yalıtımı mekanik veya pnömatik kumanda edilen 
bir kapak ile sağlanmalıdır,

• Ayırma kabinindeki bant geçişiyle yalıtım sağlanmalıdır,

• Yüklü hava çekilmeli ❸ ve yeterli yüksüz havayla beslenmelidir,

• Ayırma kabininin önünde bulunan taşıma bantlarında bant emişi 
sağlanmalıdır.

Organizasyonel Tedbirler

• Molalar öncesi ve iş bitiminde eller yıkanmalıdır,

• Yumuşak ten temizleme malzemeleri ve tek kullanımlık el bezleri 
gibi hijyenik kurulama imkanları kullanıma sunulmalıdır,

• Sokak kıyafeti iş kıyafetinden ve kişisel koruma donanımından ayırt 
edilecek şekilde muhafaza edilmelidir,

• İş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanımları düzenli olarak değiştiril-
meli ve temizliği sağlanmalıdır,

• Ayırma bandına çanta veya kişisel kullanım malzemeleri götürül-
memelidir,

• Çalışma yerinde, yeme, içme, sigara ve hapşırma yasaklanmalıdır,

• Mola bakımlarının ayrı muhafaza edilmesi gereklidir,

• Çalışma odalarının düzenli olarak temizliği yapılmalıdır,

• Mola odalarına çok kirli iş kıyafetiyle girilmemelidir,

• Yara tedavisi için malzemeler hazır bulundurulmalıdır,

• Biyolojik iş maddelerinin kullanımıyla ilgili işletme talimatı oluştu-
rulmalıdır,

• Çalışanların bilgilendirilmesi yapılmalıdır.
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Önleyici Muayeneler

• İşletmeci tarafından yetkili işletme doktoruyla birlikte, biyolojik 
madde düzenlemesine hakim bir doktordan hedefli çalışma sağlığı danış-
manlığı/kontrolü istenmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldiven: Nitril içerikli yün eldivenler,

• Cilt koruması cilt koruma planına göre P2 solunum filtreli ve nefes 
verme valfına sahip maske kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Biyolojik Madde Yönetmeliği
• Biyolojik Madde Teknik Kurallar 500 “Genel Hijyen Tedbirleri: 

Asgari Gereklilikler”
• Biyolojik Madde Teknik Kurallar 210 “Atık Ayrıştırma Tesisleri: 

Koruma Tedbirleri”
• Biyolojik Madde Teknik Kurallar 400 “Biyolojik İş Maddeleri İle 

Yapılan Çalışmalar İçin Risk Değerlendirmesi Kılavuzu”
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C 4.6 Konkasördeki Çalışma Yeri

• Sevk bantları, sevk bantları kanalları, rotor ilave çalışması, kapanan 
gövde parçaları gibi hareketli makine parçaları veya sevk malzemesine 
dokunulmasıyla sıkışma, ezilme, yakalanma,

• Uçan malzeme kıymıkları ve yapı artıkları,

• Zift içeren sokak çatlakları, bulaşıcı yapı molozu, mikro organizma-
lar gibi tehlikeli maddeler,

• Gürültü, toz, titreşimler, hava koşulları ve dizel motor egzoz gaz-
ları,

• Monoton iş akışları, kaldırmalar, taşımalar ve ara durmalar nede-
niyle yükleme,

• Yalnız çalışma nedeniyle tehlike, tekli çalışma yeri.

Teknik Gereklilikler

• Kabinde ❶ şunlar bulunmalıdır:

– Klima,

– Toz koruyucu,

– Gürültü koruyucusu.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Titreşimler kabine aktarılma-
malıdır,

• Konkasör girişi kabinden gö-
rünmelidir,

• Tüm yerleştirme parçaları 
kabin dahilinde olmalıdır,

• Konkasörde acil kapama ter-
tibatı bulunmalıdır,

• Konkasör girişinde kıymık 
koruyucusu, örn. zincir perdesi ❷ 
olmalıdır.

İşletim/Arıza Giderme

• Malzeme alımının alanına işletim esnasında girmeyin

• Biyolojik tehlikelerde C 4.5 bölümünün önlemlerine dikkat edilme-
lidir.

• Arızalar meydana geldiğinde:

–Tertibat kapatılmalı ve tekrar açılmaya karşı emniyete alınmalıdır,

– Konkasör kaputuna vurarak kapanmaya karşı emniyete alınmalıdır,

– Rotor ilave çalışmaya karşı emniyete alınmalıdır,

• Çok büyük malzeme parçaları nedeniyle meydana gelen “sıkıştırı-
cıların” giderilmesi için, konkasör girişinin tam üstünde sabit hidrolik bir 
çekiç kurulması gereklidir ❸

Önleyici Muayeneler

• “Gürültü“ G 20’ye “gürültü” G 1.1’e göre “mineral toz”.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar (S3), kask, göz veya yüz koruyucusu, koruyucu 
eldiven, kulaklık,

• Ayrıca toz filtre maskeleri (FFP2),

• Kötü hava kıyafetleri kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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C 4.7 Gürültü/toz/titreşimler (geri dönüşüm)

Sabit veya mobil yapı molozu geri dönüşüm tesislerinde çalışanlar 
toz, gürültü, titreşim ve klima şartlarının yüklenmelerine maruz kalırlar.

• Ön eleme, küçültme ve kırma işlemi, dökme malzemesinin elenme-
si gibi ve ayrıca yapı makinelerinin hareketleri nedeniyle toz riski,

• Kuvarz tozları nedeniyle ciğer hastalıkları riski (kristal silisyum ok-
sit, SiO2),

• Gürültü nedeniyle işitme kaybı, örn. eleklerde, kırıcılarda ve bun-
ların işletim agregalarında,

• Hareket mekanizmasının hastalanması, kan dolaşım hastalıkları ve 
ayrıca mide bağırsak yollarının titreşim nedeniyle zarar görmesi:

– Eller ve kollar üzerinde kısmi vücut titreşimleri, örn. manuel olarak 
basınçlı hava aletlerinin kullanımında (tamirat, arıza giderimi),

– Ayaklar, kalçalar ve sırt üzerinden tüm vücut titreşimleri, örn. terti-
batların titreşimleri nedeniyle (ayırma yerleri, kumanda yeri) veya cihaz-
lardan dolayı,

• Şimşekler, rüzgar, soğuk, sıcak, güneş ışınları, yüksek ozon etkisi 
gibi hava etkileri nedeniyle soğuk algınlıkları, eklem ağrıları, kan dolaşım 
problemleri, konsantrasyon eksiklikleri.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• İnsan ve makine ayrımı yapılarak konkasör üzerindeki çalışma yerle-
rinden kaçınılmalıdır, örn. uzaktan kumanda, kamera sistemi, video - telsiz,

• Klimalı kabin/kumanda yeri 
ses ve ısı yalıtımıyla donatılmalıdır,

• Kabin/kumanda yeri titre-
şimlere karşı ayırılmalıdır,

• Su soğutmalı agregaların, plas-
tik elek altlıkların kullanımıyla gürül-
tülerin azaltılması sağlanmalıdır,

• Toz giderilmesi için önlemler 
alınmalıdır, örn:

– Kapatma ve/veya elek bant 
tertibatının, kırma tertibatının ve 
bant aktarım yerlerinin tozdan arın-
dırılması,

– Yolların sabitlenmesi,

– Sevk bantlarının atık yığın 
yüksekliğine düşme yüksekliğin 
uyarlanması ❶,

– Hareket yollarının sulanması 
❷ ve/veya taşıma bantlarına su püskürtülmesi ❸,

• Toz sınır değerlerine uyulması lazımdır (bakınız A 1.7),

Önleyici Muayeneler

• “Gürültü“ G 20’ye ve G 1.1’e göre “mineral toz” kontrolü.

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık, ayak ve baş koruması ve ayrıca plastik filtre maskeleri 
(FFP 2),

• Kötü hava kıyafetleri kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A 1.7, A 1.8, A 1.9
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D 1.1 Kürer Taşıyıcı ve Malzeme Hangarları

• Kürer kovasının çarpması veya hareket yönünde çekmesi.

• Don kısımlarının veya tıkanmaların giderilmesi esnasında aşağı, içe-
riye doğru düşme, toprak altında kalma veya aletlerin çarpması.

• Malzeme tahliye sürgülerinde sıkışma veya kesilme.

• Kürer taşıyıcı üzerinde gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları 
esnasında aşağı düşme.

• Boş kürer taşıyıcı üzerinde çalışırken püskürtülen basınçlı havaya 
maruz kalma.

• Direk kırılması veya ip kopması.

Teknik Gereklilikler

• Kürer taşıyıcı için ikaz lambası ❶, ikaz sireni, ikaz levhaları gibi 
uyarı donanımlarının yerleştirilmelidir.

• Malzeme hangarına giriş kısmında acil durdurma ❷ donanımı mev-
cut olmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kürer taşıyıcı ile kürer taşıyı-
cı sehpası üzerindeki korkuluk ara-
sında emniyet aralığı (en az 0,5 m) 
kurulmalıdır ❸.

• Kürer taşıyıcı sehpasına girişe 
elektrikle kilitlenen kapı kurulmalı-
dır.

• Kürer taşıyıcı sehpası üzerin-
de ve kürer taşıyıcının üzerinde yü-
rünen kısımlarında ❹ düşmeye karşı 
emniyet önlemleri alınmalıdır.

• Köprü geçişi meydana getir-
me eğilimi olan malzeme hangarla-
rına basınçlı hava tabancaları veya 
salınım donanımı kullanılmalıdır.

• Tıkanıklıkları gidermek mak-
sadıyla tahliye ağızlarının üst kısım-
larına delik açılmalıdır

• Otomatik işletmede kamera 
gibi gözetleme sistemleri kurulmalı-
dır (video görüntüleri otomatik ola-
rak değerlendirilmekte ve örneğin 
bir kamyon tehlike bölgesine giriş 
yaptığında kürer taşıyıcının kapanmasını sağlamaktadır)

İşletme

• Malzeme kutularının doldurulması öncesi teslimatçıyla uyum sağ-
lanmalıdır.

• Malzeme kutularına erişim öncesi özel müşterilerle uyum sağlan-
malıdır.

• Dar sahalarda iki yönlü trafik meydana getirilmelidir.

• Kürer taşıyıcı sehpasına giriş sadece tesis işletme personeliyle mu-
tabakat sonrası gerçekleştirilmelidir.

• Kürer taşıyıcı don meydana gelen havalarda zeminde tutulmama-
lıdır.
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Onarım ve Bakım

• Sistem kapatılır ve istenmeden çalıştırılma tehlikesine karşı emni-
yete alınır.

• Düşme tehlikesi bulunduğu durumlarda: düşmeye karşı emniyet ön-
lemleri alınmalı veya düşmeye karşı kişisel koruma donanımları kullanıl-
malıdır.

• Ayar işlerinde manüel işletmeye geçilmelidir.

Arızaların giderilmesi

• Sistem kapatılır ve istenmeden çalıştırılma tehlikesine karşı emni-
yete alınır.

Malzeme akışı:

- Mümkün olduğunca teknik vasıtalarla giderilmelidir,

- Yukarıdan tıkanıklık giderme işlemlerinde

Denetimler

• Tesis yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Özellikle kontrol edilmesi gereken hususlar:

- Halatlar (halatın eşit olarak tambura sarılması, halat niteliği)

- Malzeme üzerine çıkılmamalıdır.

- Basınçlı hava sistemi

- Elektrik tesisatı

- Güvenlik donanımları

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabı, kask, gerektiğinde koruma kulaklığı, gerektiğin-
de düşmeye karşı şahsi güvenlik donanımı

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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D 1.2 Atık Beton Geri Dönüşümü

• Tesis parçalarının devridaim hareketleri

• Helezon ve tamburlardaki çekiş tehlikesi

• Arıtma havuzuna düşülmesi durumunda devridaim karıştırıcı veya 
pompa tarafından yakalanma ve boğulma tehlikesi vardır.

Teknik Gereklilikler

• Hammaddelerin ayrıştırılmasına yönelik helezon ve tamburlar

- Kapalı yapıda olmalıdır ❶,

- Sağlam bir biçimde vidalan-
mış olmalı, katlamalı ağızlar elekt-
rikli kilit içermelidir,

- Malzeme besleme ve tahliye 
ağızları erişim güvenliğine sahip ol-
malıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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- Bakım işleri için yerinde kont-
rol birimine sahip olmalıdır ❷,

- Üzerinde yürünebilir ve kay-
maya karşı emniyetli kapak içermeli 
veya

- Çepeçevre korkuluk içerme-
lidir ❸. (çocukların erişimlerinin 
mümkün olduğu yerlerde uygun de-
ğildir)

• Başka tesis birimlerinin ba-
kımları esnasında çalışmaya devam 
edebilecekleri için karıştırıcı ve 

pompa için bağımsız ana şalter mevcut olmalıdır (zorunlu zincirleme irti-
bat şart değildir).

• Çok kutuplu bağlantı kesme için ana şalter olmalıdır.

• Acil durdurma şalteri olmalıdır.

• Harekete başlama uyarı tertibatı ❹ mevcut olmalıdır.

• Askıdaki pompalar için bucurgat, geri tepme güvenliği bulunan çe-
virme volanı olmalıdır.

Onarım/Bakım/Arızaların Giderilmesi

• Bakım yapılacak tesis bileşenleri kapatılmalı ve istenmeden çalıştı-
rılma tehlikesine karşı emniyete alınmalıdır.

• Ayar çalışmaları için (helezon veya tambur) yerinde kontrol kulla-
nılmalıdır; bu esnada dönen helezonun tehlikeli kısımlarında kimse bulun-
mamalıdır.

• Kaymayı önleyici kaplama vasıtasıyla emniyetli yürüme kısımları 
meydana getirilmelidir, kirli kısımlar önceden temizlenmelidir.

• Pompa bucurgat vasıtasıyla indirilip kaldırılmalıdır.

• Pompa hortumundaki atıl basınca dikkat edilmelidir, mümkünse ba-
sınç ortadan kaldırılmalıdır.

Denetimler

• Tesis yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Özellikle kontrol edilmesi gereken kısımlar:
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- Elektrik şebekesi

- Bucurgat

- Güvenlik donanımları

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu eldiven, koruma gözlüğü ve kask.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

406

D 1.3 Kovalı Asansör

• Kovalı asansörün hareketli parçalarına sıkışma tehlikesi

• Kova hattı giriş kısmına ve kova hattı makarasına erişim kısmında 
düşme, kayma ve tökezleme tehlikesi

• Sürgü, sevk bandı, oluk gibi besleme kısımlarında sıkışma tehlikesi

• Kovanın yukarı kaldırılmış olduğu durumdaki bakım çalışmalarında 
aşağı düşme tehlikesi

Teknik Gereklilikler

• Bütün kova asansör hattının hareket alanı tehlikeli kısımlara erişi-
me karşı emniyete alınmalıdır.

• Kapılar elektrikli kilitlerle donatılmalıdır.

• Kova hattı giriş kısmına erişim yeterli boyutlara sahip ve korkulukla 
donatılmış bir merdivenle gerçekleştirilmelidir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kova hattı giriş kısmı, zorunlu tamir ve temizlik işlemleri kapsamına 
uygun olmalı ve ışıklandırılmalıdır.

• Sürgü ve malzeme dozaj kapaklarına, tamburlu vinç gibi kısımlara 
erişim, kovalı asansörün seyir / hareket rotası dışında kalacak biçimde 
tasarlanmalıdır ❶.

• Kovalı asansörün aniden inmesini önlemek için asansör kalaslarının 
en az iki yerinden bağlama pimi emniyeti yerleştirilmelidir,

• Yük aktarma kısımlarında: besleme ve tartı bantları emniyete alın-
malıdır (bk.z ayrıca Bölüm A 2.9).

İşletme

• Don meydana gelen mevsim-
lerde sevk parçalarının ve dozaj 
kapaklarının dondan arındırılması 
maksadıyla ısıtma tertibatlarının 
sürekli olarak çalıştırılmasına dikkat 
edilmelidir.

• Çelik elyaflar besleme kay-
dırağı, oluklu kanal veya benzer 
besleme sistemleri vasıtasıyla kova 
hattının tehlikeli bölgesinin dışından yüklenmelidir ❷.

Onarım/Bakım/Arızaların Giderilmesi

• Tesis bileşenleri kapatılmalı ve istenmeden çalıştırılma tehlikesine 
karşı emniyete alınmalıdır.

• Çalışmalar bakım sehpası veyahut platform üzerinden gerçekleşti-
rilmelidir; gerektiğinde aşağı düşmelere karşı kişisel koruma donanımları 
kullanılmalıdır.

• Kova hattı giriş kısmının taş-
mış malzemelerden arındırılması 
esnasında kovalı asansör her iki ta-
raftan bağlama pimleri ve güvenlik 
kamalarıyla emniyete alınmalıdır ❸.

• Dozajlama kapağı ve sürgüler 
üzerinde gerçekleştirilecek tamirat-
larda pnömatik silindirdeki basınç 
tahliye edilmelidir.
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• Kablo hattına dikkat edilmeli ve kovalı asansör kablosunun bakım 
sehpasından itibaren tamburlu vinç ve kablo sürgüleri üzerinde aşağı ve 
yukarı sarımı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Denetimler

• Özellikle tamburlu vinç, kablo hattı yetkili bir kişi tarafından dü-
zenli olarak kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabı

• Gerektiğinde koruyucu eldiven, kask, koruma gözlüğü, düşmeye 
karşı şahsi güvenlik donanımı

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları A3: “Elektrikli tesisler ve işletme 

vasıtaları”
• EN 12629: “Beton ve Kalsiyum Silikattan mamul yapı malzeme-

leri imal eden makine ve tesisler - Güvenlik-”, Bölüm 1, “Genel 
Kurallar”
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D 2.1 Beton Pompası

• Geriye doğru hareket ederken insanlara çarpma riski

• Sürücü mahalline giriş ve çıkışlarda kayma / burkulma riski

• Hidrolik desteğin çekilmesi esnasında sıkışma riski

• Beton pompasının devrilme veyahut düşme riski

• Gerilim sıçraması riski

• Hortum ucunun çarpma riski

• Etrafta uçuşan beton parçalarının çarpma riski

• Beton pompasının düşme riski

İşletme

• Sadece yeterli genişlikte / yükseklikte ve taşıma kapasitesine sahip 
erişim yolları kullanılmalıdır.

• Beton pompası sağlam bir biçimde kurulmalıdır, yükü dağıtan des-
tek ❶ kullanılmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• İnşaat çukurları, şev ❷ ve 
elektrik hatlarına ❸ yeterli mesafe 
bulundurulmalıdır.

• Pompa işlemi esnasında hor-
tum ucunun tehlike bölgesinde ❹ 
kimse bulunmamalıdır.

• Hortum ucunda küçültme 
parçaları, kuplaj ❺ v. b. sabit par-
çalar bulunmamalıdır.

• Hortum ucun eklenti yapıl-
mamalıdır.

Sevk hattının uzatılması duru-
munda dağıtım sütuna ek yük bin-
memelidir.

• Dağıtım sütunları kaldırma 
vasıtası olarak kullanılmamalıdır.

• Beton pompasının konumu 
değiştirilirken seyir için hazır du-
rumda bulunmasına dikkat edilme-
lidir.

Onarım/Bakım/Arızaların
Giderilmesi

• Çalışma durdurulmalı ve sevk 
sistemindeki basınç kaldırılmalıdır.

• Bütün tahrikler kapatılma-
lı ve tekrar çalıştırılma tehlikesine 
karşı emniyete alınmalıdır.

Denetimler

• Beton pompası ve dağıtım sütunu yetkili bir kişi tarafından düzenli 
olarak kontroller gerçekleştirilmelidir (üretici bilgilerine dikkat edilmelidir!).

• Beton pompası, dağıtım sütunu ve sevk hatları düzenli olarak görsel 
açıdan hatalara karşı kontrol edilmelidir.

• Sevk hatlarının aşınma durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
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Personelin Sorumlulukları

Beton pompası makinistleri

• En az 18 yaşında olmalı,

• Bedensel ve ruhsal açıdan uy-
gun olmalı,

• Beton pompası kullanımı ba-
kımından eğitimli olmalı ve düzenli 
olarak hazırlanmalıdırlar.

İşletim Talimatları

• Beton pompası işleticisi, iş-
letme ve bakım kuralları meydana 
getirmelidir.

• Üreticinin kullanma talimat-
ları kullanım yerinde ve her an eri-
şilebilir durumda bulundurulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• İşletme esnasında: koruyucu 
ayakkabı, kask.

• Temizlik esnasında ilave ola-
rak: koruma gözlüğü, koruyucu eldi-
ven, makinenin yakınında koruyucu 
kulaklık

Ek Bilgiler
• Kaza önleme düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 182 “Beton pompası ve dağıtım 

sütunu kullanımı”
• İnşaat Meslek Birliği -Esası “Beton pompası makinistlerinin nite-

liklerine ilişkin esaslar”
• Beton pompası güvenlik el kitabı (Yayımlayan: Alman Makine ve 

Tesis Üreticileri Birliği)
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D 2.2 Transmikser

• Sürücü mahalline giriş ve çı-
kışlarda kayma / burkulma tehlikesi

• Çalışma sehpasına çıkarken 
ve inerken / burkulma tehlikesi

• Transmikserle birlikte devril-
me tehlikesi

• Geriye doğru hareket eder-
ken insanlara çarpılması

• Taze beton veya beton parça-
larının çarpması

• Vinçle tahliye esnasında be-
ton teknenin çarpması veya tekne 
tarafından ezilme tehlikesi

• Tahliye kızağıyla işlem ger-
çekleştirirken çarpma veya ezilme 
tehlikesi

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Katkı maddeleri, beton çözücü veya geri dönüşüm suyunun tahriş 
meydana getirmesi

• Personel giriş deliğinde veya karıştırıcı tambura sıkışma

Teknik Gereklilikler

• Sürücü mahalline çıkış yeter-
li genişlikte ve kaymaz nitelikte ol-
malıdır, tutamaklar mümkün olduğu 
kadar büyük ve her iki tarafta da yer 
almalıdır.

• Sürücü seyir hattını her şart-
ta kontrol edebilir olmalıdır, ge-
rektiğinde yeterli sayıda ayna yer-
leştirilmelidir. Başka kör açıların 
meydana gelmesi bir kamera siste-
miyle ❶ önlenebilir.

• Gerektiğinde kılavuzluk ya-
pacak personel bulundurulmalıdır.

• Çalışma sehpasına merdiven 
çıkışları sağlam ve emniyetli olma-
lıdır ❷.

• Tahliye kızağının uzantısı sı-
kışma tehlikesine karşı asılabilir ol-
malı ve ağırlığı azaltmak maksadıyla 
plastikten mamul olmalıdır ❸.

• Besleme hunisiyle karıştırma 
tamburunun sıkıştırma ve kesme 
ihtimali bulunan kısımlarını örtmek 
için kafes yer almalıdır ❹.

• Tambur devir bileziği ile taşıyıcı makara arasındaki giriş kısımları 
örtülü olmalıdır ❺.

• Besleme hunisi kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda çalışma seh-
pası yüksekliğinde su bağlantısı öngörülmelidir ❻.

Tedbirler
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• Beton katkı maddelerinin ek-
lenmesi için araç üzerinde besleme 
hunisine uzanan dozaj pompalı ve 
hortumlu hazne bulundurulmalıdır.

• Bakım çalışmaları için karış-
tırma tambur durdurulmalı ve isten-
meden dönmesi önlenmelidir.

Onarım/Bakım/Arızaların
giderilmesi

• Bütün tahrik sistemleri kapa-
tılmalı ve istenmeden çalıştırılma tehlikesine karşı emniyete alınmalıdır.

• Transmikser üzerinde gerçekleştirilecek bakım işleri için aracın 
yüksekliği sebebiyle uygun yardımcı araçlar, örneğin sehpa merdivenleri 
bulundurulmalıdır.

• Karıştırma tamburu içerisinde gerçekleştirilen temizlik veya tami-
rat işlerinde “Dar mekanlarda yapılan çalışmalar” kısmında yer alan şart-
lar göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. ayrıca Bölüm A 4.5)

Denetimler

• Yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak kontroller gerçekleştirilme-
lidir (üretici bilgilerine dikkat edilmelidir!).

• Transmikser her gün işletilmeye alınmadan önce üreticinin kullan-
ma talimatında yer alan bilgiler doğrultusunda sürücü tarafından kontrol 
edilmelidir.

Personelin Sorumlulukları

Transmikser Sürücüleri

• En az 18 yaşında olmalı,

• Bedensel ve ruhsal açıdan uygun olmalı,

• Transmikser kullanımı ve seyri bakımından eğitimli olmalı ve düzen-
li olarak hazırlanmalı,

• Şirket tarafından resmi olarak atanmış olmalıdırlar.
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İşletim Talimatları

• Transmikser işleticisi, işletme ve bakım kuralları meydana getirme-
lidir (örn. sürücü görev talimatları).

• Üreticinin kullanma talimatları araç içerisinde ve her an erişilebilir 
durumda bulundurulmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Transmikser sürücüleri genel olarak koruyucu ayakkabı, koruyucu 
eldiven, koruyucu kulaklık, koruma gözlüğü ve kaskla donatılmalıdır.

• Koruyucu eldiven seçilirken ıslak betonla işlem yapılacağı göz önün-
de bulundurulmalıdır; beton sökücülerle gerçekleştirilecek işlemler özel 
kimyasal koruma eldivenleri gerektirir.

• Beton sökücü gibi tahriş edici malzemelerle çalışırken sıçramaya 
karşı önlük veya koruma giysisi giyilmelidir.

• Uygun koruma gözlüğü seçilirken etrafta uçuşan beton parçaların 
göz önünde bulundurulması gibi sıvıların sıçrama ihtimali de göz önünde 
bulundurulmalıdır.

• Yoğun toz meydana gelen temizlik işlerinde parçacıkları filtreleyen 
P 2 yarı maske kullanılmalıdır.

• Cilt temizliği ve bakımı için cilt koruma planı oluşturulmalıdır. Uy-
gun temizlik ve bakım malzemeleri kullanıma sunulmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza önleme düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 117 “Konteynır ve dar alanlarda 

gerçekleştirilen çalışmalar”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 157 “Araç bakımı”
• A 4.5
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D 3.1 Yangın ve Patlamadan Korunma

• Metil selüloz gibi organik ek maddelerin için için yanması ve hava-
da dağılarak patlayıcı karışımlar ortaya çıkartması sebebiyle yangınlar ve 
patlamalar oluşabilmektedir.

İş Güvenliği Yönetmeliğine göre bir risk değerlendirmesi ve bölgelere 
ayırma yapılmalıdır (Bölüm A 5.4’e de bakınız).

Tesis Teknoljisine Göre Paltmadan Korunma

• Yıldırımdan korunma tesisatı ön görülmelidir.

• Tesis parçaları birbirine iletgen bir şekilde bağlanmalı ve toplan-
malıdır.

• Big bagler (büyük taşıma torbaları) boşaltılırken topraklanmalıdır.

• Kapların ve aygıtların içersinde oluşabilen patlamaların riskli etki-
leri engellenmelidir. Örn.: basınca dayanıklı yapı.

• Makine, aygıt ve diğer iş tertibatlarının bölge gerekliliklerine göre 
seçilmesi gerekmektedir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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İnşatta Yangından Korunma

• İtfaiyenin ulaşım yollarını ve kullanacakları alanların ön görülmesi 
ve boş tutulması gerekmektedir.

• Toz patlamasına sebep olan maddelerin ekstra depolanması ön gö-
rülmelidir.

• Ya da yangın bölümlerinde 
depo ve üretim alanlarının kilitle-
nebilir girişleri olan yangın duvarla-
rınca ya da yangına dayanıklı duvar-
larca ayrılmalıdır.

• Yangın olasılığı olan ve muh-
temel patlayıcı olan ortamlar için 
kaçış ve kurtarma yollarının belir-
lenmesi ve işaretlenmesi ❶ gerek-
mektedir.

• Söndürme suyu tedariki ve 
söndürme suyu depolaması organize 
edilmelidir.

Önleyici Yangın ve Patlama Tedbirleri

• Temel tedbirler ❷ (Bölüm A 
1.12’ye bakınız), itfaiye planı, yan-
gınla mücadele planı ❸ kaçış ve kur-
tarma planı hazırlanmalıdır.

• Riskli muhtemel patlayıcı or-
tamlarının oluşumu engellenmelidir 
ya da bu ortamlar sınırlandırılmalı-
dır . Örn.: yanıcı olmayan maddeler 
ile inertleştirme

• Ateşleme kaynaklarının en-
gellenmelidir: Açık ateşin yasaklan-
ması, açık ışık ve sıgara içme, yasak 
alanların işaretlenmesi.

• Yanıcı tozlar ile açıkta çalı-
şırken bu tozların emişi organize 
edilmelidir.
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• Dökülen materyal derhal or-
tadan kaldırılmalıdır.

• Mekan ve tesisler düzenli 
olarak temizlenmelidir. Toz kaldı-
rılmamalıdır! Emilmelidir ❹! Hiç bir 
zaman süpürülmemeli ya da üflen-
memelidir.

• Erimeyen kıyafetlerin ve ça-
maşırların ve koruyucu kıyafetlerin 
giyilmesi gerekmektedir.

İşletim Talimatları

Patlayıcı tozlar ile çalışmalar için bir işletim talimatı hazırlanmalı ve 
çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 104 “Patlamadan Korunma Kural-

ları”
• DIN EN 50281 ve 61241 “Yanıcı Toz Ortamında Kullanılan Elekt-

rikli Cihazlar”
• DIN VDE 0185 “Yıldırımdan Korunma”
• Alman Mühendisler Birliği 2263 “Toz Yangınları ve Toz Patlama-

ları”
• Alman Mühendisler Birliği 3673 “Toz Patlamalarında Basıncın 

Azaltılması”
• A1.12, A 5.4
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D 3.2 Çuvallama

• Makine parçalarının oluşturduğu mekanik riskler, çekme ve sıkıştır-
ma riskleri. Bu risklere örnekler:

- çuvalların el ile çuval sıkıştırma tertibatına takılması sırasında olu-
şan riskler,

- rotor paketleyicisinde dönen rotorlar sebebiyle oluşabilecek riskler,

- folyo çuvalları ve torbalarının kaynak ve kesim tertibatlarında olu-
şabilecek riskler.

• Çimento ve ek maddeler ile temas sonucu cilt ve gözün tahriş olma-
sı ya da tozun solunması sonucu solunum yollarının tahrişi. Örn.:

- dolum esnasında dolum maddesinin çıkması,

- çuvalların delinmesi,

- temizlik çalışmaları.

• Çuvalların kaldırılması ve taşınması sırasında fazla ağırlık ile yük-
lenmeleri.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• El ile çuvalların takıldığı dolum tertibatında elin değmesini önleyen 
tertibatın mevcut olması ❶

• Rotor paketlemesinde dönen 
alanın çit ile çevrilmesi.

• Rotor paketleyicisinin risk 
alanına elektrikli emniyete alınmış 
kapı ile ulaşılması.

• Rotorun dönme alanında acil 
kapatma için ip tertibatının monte 
edilmesi.

• Folyo çuvallarının dolumu 
için kullanılan sıkıştırma ve kesme 
tertibatlarının şeffaf elektrikle ka-
panan bir kapı ile kapatılması.

• Dolumda ❷ ve çuvalın bırakıl-
dığı yerde tozun emilmesi, toz sınır 
değerlerine uyulması.

• Kaldırma yardımları. Örn.: 
çuvalların el ile paletlenmesinde 
vakum kaldırıcı ❸.

Tamir/Bakım/Onarım

• Ana şalterin kapatılması ile 
elektrik akımının tüm kutupları kesilmeli ve tekrar çalıştırmaya karşı em-
niyete alınmalıdır.

• Kaldırılmış tesisat parçalarıyla çalışma esnasında mekanik emniyet 
tertibatı kullanılmalıdır.

İşletim Talimatları

• Çalışanlar işletim talimatları doğrultusunda düzenli olarak bilgilen-
dirilmelidirler

Tedbirler
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Kişisel Koruma Donanımları

• Arıza giderme gibi durumlarda oluşan tozlu ortamda P2 sınıfı solu-
num sistemi koruyucusu kullanılmalıdır.

• Tesiste yapılan tüm çalışmalarda toz geçirmeyen koruma gözlüğü 
takılmalıdır.

• Eldivenler kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 703 “Koruma Tertibatları”
• A1.7, B 1.3
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D 4.1 Manyetik Şalterli Koruma Kafesi

Beton nakliyat fabrikalarında 
bir çok koruyucu tertibat mevcut-
tur. Fakat bakım ya da tamir çalış-
maları esnasında sıklıkla koruma 
kafesleri demonte edilmekte ve ça-
lışmaların bitiminde usulüne uygun 
olarak yerine monte edilmemekte-
dir. Bundan dolayı çalışanlar için bir 
risk oluşmaktadır.

Bu şirkette karıştırıcı makine-
lerin asansör alanlarında bulunan 
bakım çalışmaları için çıkarılabilir 
koruma kafeslerine el değmeyecek 
ve manipülasyonu mümkün olmayan 
manyetik şalterler monte edilmiştir.

Karıştırıcı makineyi çalıştır-
mak tüm koruyucu kafesler uygun 
pozisyonda olduğunda mümkün ol-
maktadır. Bu durumu yeşil bir ışık 
göstermektedir. Karıştırıcının çalış-



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

423

ması esnasında bir kafesin çıkarıl-
ması durumunda akustik bir sinyal 
duyulmakta ve makine kapanmakta-
dır. Ek bir ışık sinyali hangi kafesin 
çıkarıldığını göstermektedir.

Bu koruma tedbirleri sayesinde 
bakım personelinin daha fazla ko-
runmuş olması sağlanmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
TBG Transportbeton Rheinhessen GmbH & Co. KG
55545 Bad Kreuznach-Planig
Edgar Lahr
Tel.: 0671/8 94 00-18
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D 4.2 Kum ve Çakıl Parçalarının Ufalanması

Kışın beton nakliyat fabrikalarında ek madde dozajlamasında donan 
materyaller sebebiyle sıklıkla arızalar oluşmaktadır.

Çubuklarla akışın düzeltilmesi çalışılırken sarsıntılı hareketler sonucu 
el, kol ve yüz yaralanmaları oluşmaktadır.
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Hedef, donmuş kum ve çakıl parçalarının güvenli bir şekilde çözül-
mesini, daha rahat bir çalışmayı ve daha güvenli bir ulaşımı sağlamaktır. 
Yukarıdan müdahale ile çubukların sığacağı delikler açılır ve bu şekilde 
donmuş kum ve çakıl parçalarının çözülmesi sağlanmaktadır.

Bu şekilde müdahale noktaları emniyete alınmış olur.

Yukarıdan düşen materyalin oluşturduğu riskler azaltılmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1997
TBG – Transportbeton Grenzland GmbH & Co. KG
95632 Marktredwitz
Josef Stadler
Tel.: 09231/3488
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D 4.3 Akıcı Madde Muhafazalarının Dolumu

Beton karıştırıcı araçların akıcı madde tanklarının dolumu esnasında 
düşme riski oluşmaktadır. Ayrıca çalışanların gözlerine huni alanında beton 

sıçraması olasılığı vardır.

Beton nakil tesisatında bulu-
nan akıcı madde depo muhafazala-
rından karıştırıcı aracın park yeri-
ne kadar bir pvc hattı döşenmiştir. 
Burada üst tarafında kavis olan bir 
boru mevcuttur. Bir düğme yoluyla 
karıştırıcı aracın deposu yerden dol-
durulabilmektedir.
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Akışkan madde deposunun yerden dolumunu sağlayarak aracın mer-
divenine tırmanma gereği kalmamıştır ve düşme riski engellenmiş olmak-
tadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
sibobeton enger GmbH & Co. KG
32130 Enger
Jürgen Kuckuck
Tel.: 05224/97 43 13
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D 4.4 Merdiven Yerine Trucker-Lift

Transmikserlerin yanına daya-
nan geleneksel merdivenler birer 
tehlike kaynağıdırlar. Her yıl kul-
lanıcın personelin düşmesi sonucu 
kazalar yaşanmaktadır. Bundan do-
layı bir personel kaldırma düzeneği 
geliştirilmiştir: Trucker-Lift.

Bu kaldırma düzeneği operatö-
rü transmikserin doldurma hunisine 
kaldırmaya yarayan bir ilave dona-

nımdır. Normalde transmikserde aynı yerde bulunan merdiven yerine bu lift 
monte edilmektedir. Bu personel kaldırma düzeneği korkuluklu bir platform-
dan oluşmakta ve bu platform bir kılavuz çerçeve içinde, hidrolik tahrikli bir 
makara sistemiyle düşey yönde hareket ettirilmektedir. Lifte binmek için, 
sürüş konumunda duran sepet aşağı indirilir. Operatör sepet içine biner ve 
iki elle kumanda edilen düğmelere basarak lifti yukarı hareket ettirir.

Bu personel kaldırma düzeneği transmikserin doldurma hunisindeki işi 
büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve kaza tehlikesini ortadan kaldırmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
intermix GmbH
Grüntenstraße 1
87751 Heimertingen
Thomas Neubert
Tel.: 08335/98 28 44
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D 4.5 Bir Boşaltma Musluğunun Rekonstrüksiyonu

Donma öngörüldüğünde karış-
tırıcı araçlarda bulunan su akşam-
ları iş bitiminde boşaltılmaktadır. 
Boşaltma musluğu bazı karıştırıcı 
araçlarda çok uygunsuz bir pozis-
yondadır.

Özellikle aracın metal parça-
ları soğuk mevsimlerde donabildi-
ğinde boşaltma musluğuna ulaşmak 
için riskli bir şekilde araca tırmanıl-
ması gerekmektedir.

Bu riski ortadan kaldırmak için boşaltma musluğu zor ulaşılan yerden alın-
malı ve aracın konstrüksiyonunda daha iyi ulaşılan bir yere monte edilmelidir.

Musluğun yer değiştirmesi az bir efor ile mümkündür ve çalışmalara 
çok büyük kolaylık sağlamanın yanında iş güvenliğinin artmasını da sağla-
maktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Boer Betontransporte GmbH
06773 Bergwitz
Udo Zwarg
Tel.: 0340/51 77 82
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D 4.6 Yarı Otomatik Karışım Temizleme

Karıştırıcı günlük olarak beton kalıntılarından temizlenmelidir. Bu es-
nada el pompası yardımıyla bir koruyucu emülsiyon uygulanır. Bu pompa 
öncelikle doldurulmalı ve ardından bir kaç merdiven basamağı aşılarak ka-
rışım platformuna kadar taşınmalıdır. Karışım platformu ısıtılmadığından 
pompa her gün temizleme işleminden sonra dolum fıçısının olduğu ısıtılmış 
bir odaya götürülmektedir.

Bu külfetli işlemi kolaylaştırmak amacıyla bir alternatif aranmıştır. 
Isıtılmış depo odasına koruyucu emülsiyonun bulunduğu varillerin üstüne 
küçük bir pompa kurulmuştur. Karışım platformuna kadar bir açma/ka-
pama şalteri olan elektrik hattı ve koruyucu emülsiyon için bir hortum 
çekilmiştir. Karışım platformunda artık yalnızca pompa çalıştırılmalı ve ka-
rıştırıcı da bir çubuğun ucuna bağlanmış spreyleme aparatı yoluyla sprey-
lenebilmektedir.

Bu şekilde günlük el pompasının taşınması da gerekli olmamaktadır. Yal-
nızca varil pompasının varil değişikliğinde çıkarılıp takılması gerekmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Taunus Beton GmbH
Daubornerstraße
65611 Brechen-Werschau
Alexander Ackermann
Tel.: 06438/20 61



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

431

D 4.7 Karıştırıcının İçindeki Temizleme Düzeneği

Beton karıştırıcılar düzenli 
olarak temizlenmelidir. Bu bağlam-
da karıştırıcının temizlenmesinde 
kişilerin riske girmeleri en aza in-
dirgenmeye çalışılmaktadır. Hedef, 
karıştırıcının içerisinde bulunma sü-
resini kesinlikle en aza indirgemek 
ve karıştırıcının içerisindeki tüm ça-
lışmaları azaltmaktır.

Bu hedefe varmak için otoma-
tik bir yüksek basıçlı karıştırıcı te-
mizleme sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemin avantajları aşağıda belir-
tilmektedir:

1. Beton sökücüler gereksiz olmaktadır

2. Çalışanların ıslak alana girmesi gerekmemektedir

3. Kaza riski azaltılmalıdır

4. Gürültü emisyonu azaltılmaktadır

5. Ağır fiziksel çalışmalar gerekmemektadir
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6. Çalışanların fiziksel durumları iyileştirilmektedir, artık klostrofobi 
yaşanmayacaktır

7. Karıştırıcı başına temizleme çalışmalarının süresi günlük 1 saat 
daha kısaltılmaktadır

8. Farklı içeriklerde daha yüksek esneklik

sağlanmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Schielein GmbH & Co. Kieswerk Irmendorf KG
85284 Geisenfeld
Josef Legner
Tel.:08452/72920
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D 4.8 Konveyörlerin Emniyete Alınması

Konveyörler entervalli kullanıl-
makta ise duraksadığı anlarda kon-
veyörün çalışmadığı izlenimi oluşa-
bilme riski mevcuttur.

Üye şirkette meydana gelen 
ağır kazaların sonucunda konveyör-
leri emniyete alma gereği düşünül-
meye başlanılmıştır. Amaç, vidala-
nan kapma levhalarının konveyörün 
durmadığı durumlarda söküleme-
mesidir.

Taşıyıcıya, tekneyi kapatan 
vidaların üstüne dönen bir kol ter-
tibatı monte edilmiştir. Vidaların 
çıkarılabilmesi için öncelikle bu kol 
tertibatı açılmalıdır. Bununla bir-
likte aynı zamanda kodlu bir şalter 
açılmakta ve konveyör durdurul-
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maktadır. Kodlu şalterin yanlışlıkla kapanması asma kilit ile emniyete alı-
nan kendinden kapanan bir mandal ile engellenmektedir. Ayrıca kol ter-
tibatına bağlı ek bir kol, teknenin alt tarafında bulunan ikiye ayrılmış bir 
kapama levhasını kapalı tutmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Readymix Beton AG
40880 Ratingen
Jörg Fetkenheuer
Tel.: 02102/40 13 34
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D 4.9 İnşaat Silolarının Taban Levhaları

Küçük taban alanları ve yüksek ağırlıkları sebebiyle inşaat silolarının 
güvenliği her zaman sağlanamamaktadır.

Şirket, inşaat siloları için her yerde kullanılabilen yeni bir silo ayak 
konstrüksiyonu geliştirilmiştir. Normal silolara göre taban kısımlarının ol-
dukça büyük olması ve konstüksiyonun orta nokta merkezine en uzak me-
safede uygulanarak durma emniyeti arttırılmıştır.

Durma emniyeti normal konstrüksiyonlara göre arttırılmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Kaiser GmbH & Co. KG
Floßachstraße 14
87745 Eppishausen
Hermann Kaiser
Tel.: 08266/573
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D 4.10 İnşaat Malzeme Tartılarının Denetlenmesi

Geçerli BÜV kurallarına uymak için inşaat malzeme tartıları harç ve 
beton nakliyat fabrikalarında en az altı ayda bir fonksiyon kontrolünden 
geçmektedir. İyi çalışan fabrikalarda şirketin menfaati için bu fonksiyon 
kontrolleri haftalık yapılmaktadır. Bu esnada inşaat malzeme tartıları 50 
kilogramlık iki etalonla yüklenmektedir. Bu yükler kısmen çok dar mekan-
lardan taşınarak getirilir ve inşaat malzeme tartısına monte edilir. Bu ilgili 
çalışanlar için risk oluşturmakla birlikte omuriliklerine de zarar verebil-
mektedir.

Bir şirkette fonksiyon kontrolünün otomatik olarak makinist tarafın-
dan yönetim paneli üzerinden yapılabildiği bir düzenek geliştirilmiştir. Bu 
düzenekte etalonlar sürekli olarak inşaat malzeme tartısına bağlıdır. Nor-
mal kullanım esnasında etalonlar bir hidrolik düzenek tarafından kaldırıl-
maktadırlar, böylece yük tartıya binmemektedir. Fonksiyon kontrolü yapı-
lırken hidrolik düzenek devre dışı alınır ve etalonlar tartıya yüklenmiş olur. 

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Mörtelwerk Schwutke
GmbH & Co. KG
47138 Duisburg
Michael Timpf
Tel.: 0203/9 94 68 32
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E 1.1 Döner Tablo

Döner tablo furgondan ve bunu kaldırma ve indirme kulesi ile kuru 
raflar arasında taşıyan taşıma arabasından oluşmaktadır.

• Hareket halindeki döner tablonun çarpma riski,

• Hareket halindeki furgonun çarpma riski,

- Kaldırma ve indirme kulesi bölgesinde,

- Kurutma raflarının arasında, çünkü yüksek hareket hızından dolayı ani 
frenlemeyle durdurulamamaktadır,

• Program kesintisinden sonra, 
örn. bir arızadan dolayı, elle hare-
ket ettirme nedeniyle oluşabilecek 
risk,

• Döner tablonun amacı dışında 
çalışma platformu olarak kullanıl-
ması riski, örn. raflardaki tahtalar 
sıkıştığında ve çalışanların bu arıza-
yı gidermeye çalışması sırasında.

En Sık Karşılaşılan Riskler



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

438

Teknik Tedbirler

• Döner tablonun hareket alanının bölgesel güvenlik önlemleriyle ❶ 
özenle güvenceye alınması lazımdır, örn. çit, ışık bariyeri. Işık bariyerleri 
ile gerekli olan geçiş bölgelerinde makinenin kesintisiz çalışmasını temin 
eden güvenlik konseptleri uygulanmalıdır.

• Girişlerde ve gereği halinde hareket alanına geçiş yerlerinde koru-
yucu düzenekler konulmalıdır, örn. elektrikli kilitler ve kapama düzenek-
leri. Kapama düzenekleri sayesinde ancak proses tekniği açısından elveriş-
li bir safhada girişe izin verilmesi sağlanabilir.

Çalışma

• Döner tablonun çalışma alanına ancak tesisin bu kısmı ❷ kapatıldık-
tan sonra personelin girmesine izin verilmelidir. Tipik bir gerekçe, kurutma 
rafında bulunan taşları kontrol etmek veya döner tablonun bir arızadan 
dolayı durmasıdır.

• Giriş sırasında tesisteki diğer çalışanlarla iletişim kurulmalıdır, çün-
kü bu araç grubunun durması muhtemelen tesisin diğer kısımlarının da 
durmasına yol açacaktır.

• Bağlantılar, işleyişler ve koruyucu önlemlerin önemi hakkında hedef 
odaklı eğitimler verilmelidir.

Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir,

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”,

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabıları,

• Gereği halinde kulaklık kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.2 Dolaşım Sistemi (Beton Taş/Plaka)

Beton taş ve plaka üretim tesisleri birbirleriyle örn. makaralı yollar, 
tırnaklı ilerletme, terfi bandı gibi taşıma düzenekleri aracılığıyla bağlantılı 
olan çok sayıda makineden oluşmaktadırlar. Ürünler örn. palet gibi altlık 
elemanlarının üzerinde otomatik programa göre iş istasyonlarına taşınırlar.

Yaralanma Nedenleri

- Beklenmedik zamanda hareket etmelerinden dolayı taşıma düze-
neklerinin hareketi,

- Taşıma düzeneklerinin müdahaleye/girişe karşı güvenliğinin yeter-
li düzeyde sağlanmaması, örn. makaralı yollar, tırnaklı ilerletme, terfi 
bandı,

- Ürünler üzerinde elle yapılan işler, örn. kalite kontrolü,

- Taşıma bölgesindeki temizlik işleri,

- Çalışanların taşıma düzenekleri üzerine binmesi,

- Çalışanların taşıma düzeneklerinin yolları üzerinden geçmesi,

- Arıza giderilmesi, bakım, onarım.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Yakalama, ezilme ve sıkışma olasılığı olan yerlerin güvenliği sağlan-
malıdır, örn. ışıklı bariyer ❶, güvenlik çiti ❷.

• Dolaşım sistemi üzerinde ye-
terli sayıda acil durum şalterleri ve 
düzenekleri olmalıdır.

• Hareket başlangıcı uyarı dü-
zenekleri gereklidir.

• Üretim tekniği açısından bir-
biriyle bağlantılı olan tesis kısım-
larında birbirinden ayrı acil durum 
şalterleri olmalıdır.

• Taşıma bölgeleri üzerindeki 
üstgeçitler ❸ işletmedeki süreçlerin 
gerektirdiği yerlerde, kestirme yol-
lar sağlamak için kurulmalıdır.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Taşıma düzenekleri durdurul-
malı ve yeniden devreye alınmaya 
karşı emniyete alınmalıdırlar.

Önemlidir:

- Dolaşım sistemindeki bir makinenin kapatılması, bunun yakınındaki 
taşıma düzeneklerinin de durdurulacağını garanti etmez! Tesisin bir kısmı-
nın kapatılmış olması, tesisin bir başka kısmının çalışmasına izin verebilir. 
Üretim tekniği bakımından tesisin hangi kısımlarının birbiriyle bağlantılı 
olduğu kontrol edilmelidir!

- Elle kumanda moduna geçirmek makineyi durdurmak anlamına gel-
mez!

Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

Tedbirler
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Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabıları,

• Gereği halinde kulaklık kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler

• Üreticinin Kullanma Kılavuzu

• A 1.26

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.3 Beton Taş Makinesi

Beton taş makinelerinde ürünler, betonun kalıplar içinde sıkıştırılma-
sıyla üretilirler.

• Betonun sıkıştırılması sırasında yüksek gürültü emisyonu,

• Priz almış beton ve kuru katkı maddelerinden dolayı makinenin toz 
emisyonu,

• Beton taşıma düzeneklerinin çarpması, örn. kovalı konveyör,

• Makine içindeki temizlik işleri sırasında açılmış olan kapatma düze-
neklerinden dolayı düşme riski,

• Kalıp değiştirme sırasında elle kumanda edilen hareketlerde yara-
lanma riski,

• Koruma düzenekleri etkin değilken,

• Emniyete alınmamış olan hareketli makine parçaları tarafından 
ezilme riski.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Tedbirler

• Hareketli makine parçaları 
aralarına girilmeyecek şekilde em-
niyete alınmalıdır, örn. elektrikli ki-
litli ve kapama düzenekli koruyucu 
kafes ❶.

• Gürültü emisyonunun azaltıl-
ması için makinelere kapsül giydiril-
melidir.

• Gürültü kapsülü içinde toz 
oluşuyorsa, emiş/havalandırma önlemleri gereklidir.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Tesis kapatılmalı ve yeniden devreye alınmaya karşı emniyete alın-
malıdır ❷.

• Dökme hunisi bölgesinde çalışırken, makineden başka beton taşıma 
düzeneği de kapatılmalıdır.

• Makine içinde arıza giderilirken tahta taşıma düzeneği de kapatıl-
malıdır.

• Eğer makine ve hidrolik sistemde çalışılacaksa, kalıbın kaldırılmış 
olan parçaları (koç, kalıp bağlantı çerçevesi) makine kapatılmadan önce 
öngörülmüş olan geçme millerle sabitlenmelidir.

• Yukarı kaldırılmış halde duran makinede temizlik yapılırken düşme-
ye karşı önlem alınmalıdır.

• Kalıp değiştirirken makine üzerindeki yardımcı araçlar, ayrıca kalı-
bın taşınması ve yerleştirilmesi için vinç veya forklift kullanılmalıdır.

Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Tedbirler
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Kişisel Koruma Donanımları

• Makine çalışır haldeyken gürültü koruma kapsülü içinde yapılan 
kontrollerde kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır ❸.

• Emniyet ayakkabıları kulla-
nılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.4 Kaldırma/İndirme Kulesi

Kaldırma kulesiyle altlıklar üzerinde bulunan beton ürünler kurutma 
bölgesine aktarılırlar ve indirme kulesiyle de yeniden üretim sürecine ve-
rilirler.

Yaralanma nedenleri:

• Kaldırma ve indirme kulesindeki koruyucu kafeste bulunan açıklık-
lardan (ürünlerin girip çıktıkları açıklıklar) içeri uzanmak,

• Kule merdiveninde yüksekteki arızaların giderilmesi sırasında düş-
me, örn. arızalı şalteri onarırken, takılıp kalan bir altlığı düzeltirken.

Teknik Gereklilikler

• Hareketli makine parçaları müdahale ve girişe karşı emniyete alın-
malıdır ❶.

• Yüksek yerlerdeki çalışmalar için güvenli ulaşılabilen çalışma plat-
formları olmalıdır ❷.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Yüksekte çalışma için yar-
dımcı araçlar kullanılmalıdır, örn. 
merdiven, çalışma platformu, ma-
kaslı platform, kişisel düşme koru-
yucu.

• Kule iskelesinde çalışmaya 
başlamadan önce kaldırma/indirme 
kulesinin zincir tahriki, buna ait ta-
şıma yolu ve döner tablo kapatılma-
lıdır.

Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabıları,

• Gereği halinde kulaklık ❸,

• Gereği halinde emniyet kemeri.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.5 Kavrayıcı/İstifleyici

Kavrayıcı/istifleyiciler tesisin otomatik kumandalı parçalarıdırlar ve 
beton taşları üretim tahtaları üzerinden kaldırıp katlar halinde bir paket 
olacak şekilde istiflerler. Özel ürünlerde, örn. kaldırım taşı, bordür, pake-
tin her bir katı arasına istif kalası yerleştirilmektedir.

• Kavrayıcı/istifleyicinin otomatik hareket eden parçalarından, oto-
matik hareket eden tahtalardan, üretim tahtası dolaşımındaki ve paket 
taşıma yolundaki parçalardan dolayı ezilme riski.

Teknik Gereklilikler

• Kavrayıcı/istifleyiciler personel girişi olduğunda örn. ışıklı bariyer ❶ 
ile mecburi olarak kapatılmalıdırlar, elektrikli kapılı çevre çitleri ❷ olma-
lıdır, yalnızca tehlikeli bölge dışındaki tek bir noktadan basılabilen onay-
lama şalteri olmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Ürünlerin giriş ve çıkışı için 
olan açıklıklar ile bitişik tesis kısım-
larından giriş olanakları emniyete 
alınmış olmalıdır ❸.

• Yüksek yerlerdeki çalışma-
lar için güvenli ulaşılabilen çalışma 
platformları olmalıdır.

Çalışma

• Personel tesis üreticisinin gü-
venlik konsepti ve tesisin birbiriyle 
ilişkili kumanda sistemi hakkında, 
özellikle de teknik tadilatlar yapıl-
dıktan sonra ayrıntılı şekilde eğitil-
melidir.

• İstif kalaslarının yerleştiril-
mesi için aşağıdaki teknolojiler kul-
lanılabilir:

- Otomatik yerleştirme maki-
nesiyle (kavrayıcı/istifleyicinin gü-
venlik konseptine dâhil edilmelidir 
– tesis üreticisine danışılmalıdır),

- İstif kalaslarının henüz kavra-
yıcının/istifleyicinin çalışma bölge-

sine gelmeden önce üretim paleti üzerine elle yerleştirilmesi.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Tesisin birbiriyle bağlantılı olan kısımları kapatılması ve yeniden 
devreye alınmaya karşı emniyete alınmalıdır,

• Yükler, aşağı yönde hareket eden makine parçaları emniyete alın-
malıdır,

• Yüksekteki işyerlerinde: Düşmeye karşı önlem alınmalıdır, örn. ça-
lışma platformu, emniyet kemeri.
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Denetimler

• Yetkili personel tarafından düzenli olarak denetleme yapılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabısı ve gereği halinde kulaklık,

• Arıza giderme sırasında: Koruyucu eldiven ve baret, gereği halinde 
emniyet kemeri kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.6 Şerit Bağlama

Şerit bağlama tesisleri, beton taş paketlerini şeritlerle saran otoma-
tik makinelerdir. Şerit bağlama tesisinin çalışma bölgesi paket taşıma dü-
zeneklerinin parçalarını da kapsamaktadır.

• Şerit bağlama makinesinin otomatik hareket eden ve sabit duran 
parçaları arsında ezilme riski,

• Şerit bağlama makinesinin otomatik hareket eden parçalarıyla be-
ton taş paket arasında ezilme riski (özellikle yatay şerit bağlanırken),

• Şerit ve paket arasında ezilme riski,

• Şerit bağlama tesisine yeni şerit yerleştirilirken veya kopan şeritten 
dolayı ezilme ve kesilme riski (özellikle gerdirme düzeneğinde).

Teknik Gereklilikler

• Işıklı bariyer ❶ ile ve gereği halinde otomatik paket taşıma sistemi-
ni kapsayacak şekilde bölgesel güvenlik sağlanmalıdır,

• Koruyucu kafes ❷ veya makine parçalarında elektrikli kilitli koruyu-
cu kafes kullanılmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Yatay şerit bağlama bölgesin-
de personel güvenliği sağlayan te-
maslı emniyet çıtaları olmalıdır ❸,

• Arıza giderilmesi için, tesise 
yeni şeridin yerleştirilmesi/takıl-
ması için yerinden kumanda sistemi 
olmalıdır ❹.

Çalışma

• Tesis üreticisinin güvenlik 
konsepti ve ilişkili tesis parçaları 
arasındaki kumanda silsilesi hakkın-
da, özellikle de tadilat yapıldıktan 
sonra personelin ayrıntılı olarak eği-
tilmesi gereklidir,

• Kopmayan şeritler kullanıl-
malıdır.

Onarım/Bakım/Arıza Giderme

• Tesisin birbiriyle bağlantılı 
olan kısımlarının motorları kapatıl-
malı ve yeniden devreye alınmaya 
karşı emniyete alınmalıdır,

• Kullanıcı personel kumanda 
silsileleri hakkında eğitilmelidir,

• Makine parçaları üzerine bi-
nen yükler ve aşağı yönde hareket 
eden makine parçaları emniyete alınmalıdır.

Denetimler

• Tesis yetkili personel tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabısı ve gereği halinde kulaklık,

• Hazneye yeni rulo yerleştirilirken koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.7 Kurutma Odası

Kurutma odaları (kurutma rafları) otomatik döner tablonun çalışma 
bölgesi içindedirler. Bunlar otomatik kumandalı döner tablo tarafından 
beslenmektedirler.

• Hareket eden döner tablonun ezme veya çarpma riski,

• Kurutma rafından düşme riski,

• Düşen altlık tahtalarının veya ürünlerin çarpma riski.

Teknik Gereklilikler

• Personel girişine karşı emniyet sağlanmalı, örn. elektrikli kilitli giriş 
kapısı, kapatma düzeneği ve onaylama butonu ❶.

• Güvenlik önlemleri döner tablonun güvenlik bölgesiyle birlikte alın-
malıdır (bkz. ayrıca E 1.1).

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Döner tablo kapatılmalı ve yeniden devreye alınmaya karşı emni-
yete alınmalıdır.

• Kurutma rafında merdiven ve güvenli çalışma platformları kullanıl-
malıdır.

• Emniyet kemeri kullanılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabısı, koruyucu eldiven ve baret,

• Gereği halinde baret ve emniyet kemeri kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• A 1.26
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E 1.8 Arızaların Giderilmesi

• Beton taş/beton plaka üretim tesisleri otomatik kumandalı komp-
leks tesislerdir. Üretim akışındaki arızalar da dolayısıyla müdahale ve tesis 
içinde çalışmayı gerektirmektedir. Aşağıdaki koşullarda hareketli makine 
parçalarından kaynaklanan tehlikeler söz konusudur:

• Gerektiği gibi durdurulmamış olan tekil makine parçaları ve arıza 
giderilmesi sırasında veya sonrasında makinenin yeniden çalışmaya başla-
ması veya,

• Beton taşların aşağı düşmesi ❶,

• Tesisin yüksekteki parçalarında arıza giderilmesi sırasında düşme,

• Birden fazla personelin birlikte çalıştığı durumlarda eşgüdüm hatası,

• Çalışanların tesis üreticisinin güvenlik konsepti ve ilişkili tesis par-
çaları arasındaki kumanda silsilesi hakkında, özellikle de tadilat yapıldık-
tan sonra yeterli bilgiye sahip olmaması,

En sık rastlanan arıza kaynakları:

• Makine içine tahta alımı

• Tüm tahta taşıma düzenekleri

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Kaldırma kulesine tahta alımı,

• Döner tablo,

• İndirme kulesi,

• Kavrayıcı/istifleyici,

• Şerit bağlama.

Arıza nedenleri, örn.:

• Aşınmış veya deforme olmuş 
üretim tahtaları ❷,

• Aşınmış veya deforme olmuş tahta taşıma düzenekleri,

• Aşınmış kılavuz rayları ve tekerlek takımları,

• Hatalı ayarlanmış tesis parçaları ve limit şalterleri.

• Koruyucu bakım yapılmalıdır,

• Tüm tesis parçaları kapatılmalı ve yeniden devreye alınmaya karşı 
emniyete alınmalıdır,

• Arıza kaynaklarına kolay ula-
şılır olmalıdır,

• Kilitli giriş noktaları kullanıl-
malıdır ❸,

• Yerinden kumanda kullanıl-
malıdır,

• Tesis parçaları başlangıç ko-
numuna getirilmelidir (eğer gerek-
liyse),

• Yüklerin/aşağı yönde hareket eden makine parçaları istenmeyen 
hareketlere karşı emniyete alınmalıdır,

• Yüksekte çalışılan yerlerde düşme emniyeti olmalı ve güvenli çalış-
ma yeri oluşturulmalıdır,

• Birden fazla kişinin işbirliği yaptığı hallerde eşgüdüm sağlanmalıdır,

• Arıza giderilmesiyle görevli personel aşağıdaki konularda bilgi sahibi 
olmalıdır:

Tedbirler
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- Tesis üreticisinin güvenlik konsepti ve

- Tesis bileşenlerinin kumanda silsilesi ve birbirleriyle bağlılıkları, ay-
rıca yapılan teknik tadilatlar.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabıları, koruyucu eldiven, baret, kulaklık, emniyet 
kemeri kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Kılavuzu
• “Beton sanayindeki otomasyonlu tesislerde iş güvenliği” semineri
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E 1.9 Gürültü (Beton Taş/Plaka)

Beton taş ve beton plaka üretiminde şekillendirme için çeşitli üretim 
tesisleri kullanılmaktadır. Tecrübeye göre işitme duyusuna zarar verebile-
cek düzeyde gürültü oluşabilen tipik üretim alanları ve görevler örn. beton 
karıştırma tesisi, taşıma kovasıyla veya kovalı konveyörle beton taşınması, 
beton sıkıştırma, paletleme tesisi, şerit bağlama ve ambalajlama tesisleri, 
kalıp değiştirme, bakım ve onarım işleri.

Gürültülü bölgeler

Noktasal değerlendirme seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan yerler gü-
rültülü bölge sayılmaktadır. Üretim sahasında üretim yönetimi ve kalite 
güvencesi konularında daima gürültü etkisi olan işyerleri mevcuttur (bkz. 
Tablo 1).

Yoğun gürültülü faaliyetler

Çalışanların sıklıkla çeşitli görev yerlerinde karma faaliyetler yürüt-
mesi gerekmektedir. Böyle durumlarda gürültülü bölgelerde bulunma süre-
sine ve görevin yerine getirilmesi sırasındaki ses oluşumuna dayalı olarak 
kişisel değerlendirme seviyesi belirlenmektedir. Tereddüt edilen hallerde 
ölçüm yapmak suretiyle kişisel değerlendirme seviyesi belirlenmelidir.
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Sesten korunma ve gürültü azaltma

• İş araçları ve üretim düzenekleri gelişmekte olan gürültü azaltma 
teknolojisini takip edebilecek özellikte olmalı ve buna uygun şekilde işle-
tilmelidir, gereği halinde gürültü azaltıcı bir program uygulanmalıdır.

• İş süreçleri, gürültü etkisi olanaklar elverdiğince azaltılacak şekilde 
tasarlanmalıdır.

• İş mahalleri, gürültü yayılımından olanaklar elverdiğince kaçınıla-
cak şekilde tasarlanmalıdır. Ses önleyici kabinler ❶, kapsüllemeler ve ses 
yutan yalıtımlar, örtüler ve duvarlar ile bu olanaklar sağlanabilir.

Önleyici Muayeneler

• Gereği halinde G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık kullanılmalıdır.

Deneyimlere göre değerlendirme seviyesi 85 dB(A)
üzerinde olan ve kulaklık kullanılması gereken işyerleri,
iş süreçleri ve iş araçları şunlardır:

Beton karıştırıcı tesisi 80-90

Yerde beton taşıma 80-90

Beton kalıbı doldurma 80-90

Beton sıkıştırma 90-105

Paletleme ve paketleme tesisleri 85-90

Yüzey işlem tesisleri civarı 80-90

Kompresör ve diğer ekipmanların civarı 85-95

Üretim sahasındaki işler 80-95

Üretim sahasındaki kalite kontrol 80-90

El çekiciyle yapılan işler 90-105

Taşlama, delme ve kırma makineleri 95-105

Kaynak ve kesme işleri

Ortalama
ses seviyesi
aralığı [dB(A)]

Tablo 1: Beton fabrikalarında tipik değerlendirme seviyeleri

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 712 “Gürültü azaltıcı programlar”
• A 1.8
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E 2.1 Sirkülasyon Sistemi (Kiremitler)

• Mekanik hareketli parçalar veya ezilme ya da kesme yerleri, örn. 
kiremit makinesinde, üst yüzey kaplanmasında, istifleme otomatiğinde, 
soyma tertibatında, palet temizleyicisinde,

• Gürültü, toz,

• Sıcak yüzeyler, örn. kiremit makinesinin bıçaklarında, sertleşme 
bölgesinde,

• Yetersiz aydınlatma,

• Kişilerin düşmesi, örn. bant tertibatının üzerinden geçerken,

• Püskürtme tertibatlarındaki yüksek basınçlar,

• Kiremit işaretlerken, mürekkep ve temizleyici gibi maddeler risk 
oluşturmaktadır.

Kiremit Makinesi

• Bıçak alanının örn. koruma ızgarasıyla emniyete alınması gereklidir,

• Gerekirse: Aeroseollerin emilmesi gerçekleştirilmeidir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Sirkülasyon sistemi

• İçeri çekme yerlerinin emni-
yete alınması gereklidir ❶ Örn. gör-
sel veya akustik sinyallerle bantın 
hareket uyarısı sağlanmalıdır,

• Bant tertibatlarında geçişler 
sağlanmalıdır,

• Hareket yollarının işaretlen-
mesi gereklidir ❷.

Üst yüzey kaplaması

• Püskürtme kutuları örtülme-
lidir ❸,

• Püskürtme kutularının emili-
mi yapılmalıdır,

• Islak bölge FI koruma şalte-
riyle emniyete alınmalıdır.

İstifleme otomatiği

• Bölge emniyete alınmalıdır, 
örn. ışık bariyerleri ile,

• Fırça tertibatı olmalıdır,

• Bölgenin emniyete alınmalı 
ya da kaputlar ve saclarla korunma-
lıdır ❹,

• Toz emilimi yapılmalıdır.

Soyma makinesi

• Müdahaleye karşı örn. koruma kapaklarıylala emniyet altına alın-
malıdır,

• Toz emilimi yapılmalıdır.

Palet temizleyicisi

• Müdahaleye karşı örn. çitleme, örtme yoluyla bölge koruma altına 
alınmalıdır,

• Toz emilimi yapılmalıdır.
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Kiremit sertleştirme
• Tertibat çalışırken girişlerin engellenmelidir, örn. kapalı tutma sis-

temli elektrikli kilitleme sayesinde.

Kiremit işaretleri
• Çalışma yerinde sadece günlük ihtiyaç için gerekli olan mürekkep ve 

temizleyicii bulundurulmalıdır.

Son kontrol:
• Kişilere yönelik kontrollerde: Kontrol personeli düzenli olarak de-

ğiştirilmelidir (monoton işlere, gözlerin yorulmasına karşılık).

Paketleme tesisi
• Örn. kapıların elektrikli kilitleme sistemine sahip çitlerle bölge em-

niyet altına alınmalıdır.

Tamir/bakım işleri
• Tekrar çalışmaya karşı şebeke ve sigortada tam kutuplu ayrılma 

sağlanmalıdır,

• Ayar çalışmalarında basınçlar düşürülmelidir,

• Kapama valfleri pnömatik tahrik edilen makine ve tertibatlarda ka-
panmalıdır,

• Temizlik çalışmaları tercihen elektrik süpürgesiyle gerçekleştiril-
melidir.

İşletim Talimatları
İşletme talimatları aşağıdaki işler için oluşturulmalıdır:

• Yüksek basınç temizleyicilerinin kullanımında,

• Kiremit sertleştirme bölgesindeki çalışmalarda,

• Baskı mürekkebi ve temizleyicinin kullanımında,

• Üst yüzey kurutucusundaki bakım çalışmalarında.

Kişisel Koruma Donanımları
• Koruyucu ayakkabılar, koruyucu eldivenler, (bıçaklarda yanmalara 

karşı koruma) olmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek”e bakınız
• A 1.26
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E 2.2 Gürültü (Kiremitler)

Kiremit üretiminin birçok yerinde gürültülü patlamalar meydana ge-
lir. Önemli noktalar şunlardır:

• Hazırlayıcı,

• Kiremit formlarının taşınması (paletler), özellikle virajlı bölgelerde,

• Sepet otomatiği bölgesinde kuru gövdelerin taşınması,

• Paletlere veya kiremitlere basınçlı hava uygulanması,

• Pnömatik kumandalarının çıkış açıklıklarında.

• İşitme kaybı,

• Kaza riskinin yükselmesi.

Yoğun gürültü altındaki çalışma alanlarının örtülmesi

• Örtü, makine alanının her tarafını örtmelidir.

• Örtü, uygun bir duvar yapısına sahip olmalıdır ❶.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

463

• Malzeme giriş ve çıkış böl-
gesinde ilave olarak bir malzeme 
kanalıyla ❷ gürültü yalıtımı sağlan-
malıdır.

• Tamir ve bakım çalışmaları 
için örtüler kolay çıkarılabilmeli, 
örn. kaydırılabilir olmalıdır.

Genel

• Paletlere ve kiremitlere ba-
sınçlı havayla hava uygulanması için 
sadece ses yalıtımı yapılmış basınçlı 
hava üfleçleri kullanılmalıdır. Bili-
nen tek delikli memelere göre 12 
dB(A)’ya kadar seviye azaltmaları 
elde edilebilir.

• Pnömatik kumandalarının çı-
kış deliklerinde kısma elemanı sus-
turucuları kullanılmalıdır.

• Gereksiz çarpma ve vurun-
tu seslerini önlemek için palet ve 
kiremit sevk bantlarının bakımları 
düzenli aralıklarla yapılmalıdır ve 
ilgili ürünler uyarlanmalıdır, örn. vi-
rajlı bölgelerdeki kılavuzlarda ilave 
çalışmalar yapılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Gürültü seviyesinin 85 dB(A) 
üzerinde olduğu bölgelerde kişisel 
gürültü koruma araçları kullanılma-
lıdır. Bu bölgeler işletmede tanınır 
hale getirilmelidir.

Yerleşmiş yapıdaki bir duvarın, 20 
dB’ye kadar A seviye azaltmaya sahip 
örtü için konstrüksiyonu

① Çelik sac (1,5 ila 2 mm arasında)

② Amyant kaplama (50 mm)

③ Destek
(Çelik boru 50 x 50 x 2 mm)

④ Koruyucu folyo (20 μm)

⑤ Delikli sac (delik oranı en az 30 %)

⑥ Zemin aralık fitili
ve vücut gürültü izolasyonu
(polietilen köpük 40 x 10 mm)

Ek Bilgiler
• A 1.8
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E 3.1 Otoklavlar

Otoklavlar, buharla sertleştirilerek imal edilen, örneğin gazbeton ve 
kireç kumu gibi yapı malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.

• Hareket halindeki, örneğin sarnıç vagonu, traverser gibi araçların 
neden olduğu riskler,

• Sarnıç vagonu giriş ve çıkışlarının neden olduğu riskler,

• Örneğin su buharı, kondensat gibi basınç altında olan maddelerin 
neden olduğu riskler,

• Kablolu vinç, traverser, kamyon nakliye donanımları gibi hareket 
halindeki makine aksamının neden olduğu riskler,

• Basınçlı kapların kapatılması sırasında oluşan riskler: Örneğin su 
buharı, kondensat, sertleştirilmiş taş, buhar kazanı, otoklav çalışması sıra-
sında sıcak yüzeylere ve maddelere temasın neden olduğu riskler.

İşletme

• Taş otoklavları voltaj tasarruflu şekilde çalıştırılmalıdır - örneğin 
TRD 801 tipi,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Drenaja doğru eğimli alanlara dikkat edilmelidir,

• Kapların izin verilen çalışma sıcaklığı ve çalışma basıncı limitlerine 
uyulmalıdır,

• Otoklavlar açılmadan önce: İçerideki kondensat tahliye edilmeli 
(tahliye tertibatı üzerinden), ardından buhar tahliye vanası ve çamur tah-
liye tertibatı tekrar kapatılmalıdır.

• Otoklav, ancak fazla basınç sıfır değeri altında indikten sonra açıl-
maldır,

• Otoklav kızağının çekilmesi veya itilmesi sırasında kızağı çıkarmaya 
yardımcı gerecin kazanın zeminine sürtünmeden, otoklavın aksı üzerinden 
hareket ettirilmesi gereklidir,

• Otoklavın kapatılması sırasında kapak parçalarının (kapak ve kazan 
contası) üst üste sıkıca oturup oturmadığı kontrol edilmelidir,

• Üretim serisi değişimlerinde buhar besleme ve tahliye valflarının 
sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Bakım/Onarım

• Taş otoklav kazanlarının zemini düzenli olarak bezle silinerek te-
mizlenmelidir,

• Kondensat tahliyelerinde serbest akış sağlanmalı, gerekiyorsa te-
mizlik yapılmalıdır,

• Eğim kontrol edilmelidir,

• Kondensat tıkanması halinde:

— Çamur tahliye vanası elle çalıştırılmalıdır,

— Elek ve çamur tutma bağlığı temizlenmelidir,

— Kondensat ekipmanı kontrol edilmeli, gerekiyorsa

bakımı yaptırılmalıdır,

• Kazan zemininin kirlenmesi halinde:

– Taş otoklav tabanı süpürülerek temizlenmelidir

• Eğer çok hızlı ısınma meydansa gelmişse:

– Buhar girişi valfı kısılmalıdır.
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Denetimler

• Ekipmanın parçaları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

İşletim Talimatları

• Taş otoklavlarının çalıştırılması için yazılı olarak kullanma talimat-
ları hazırlanmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları,

• Gerekiyorsa koruyucu baret kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• Buharlı Kazanlar İçin Teknik Kurallar 801 No. 30 “Taş Sertleştirici 

Kazanlar”
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E 3.2 Yangın ve Patlamadan Korunma

• Yangın ve patlamalar. Çünkü aluminyum tozu kendi kendine yanı-
cıdır, su ile reaksiyona girer ve havaya karıştığında patlayıcı karışımlar 
oluşturabilir.

• Bir risk değerlendirmesinin 
yapılması ve İşletim Güvenliği Yö-
netmeliğine göre bölgelere ayrılma-
nın ❶ yapılması (Bölüm A 5.4’e de 
bakınız).

Teknik Tesislerde Patlamadan
Korunma

• Paratonerler.

• Yangın alarm sistemlerinin 
kurulması.

• Tesislerin toza dayanıklı şekilde kurulması.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Makinelerin, aparatların ya da farklı iş gereçlerinin bölge gereklilik-
lerine göre kullanılması. İş yerlerinin içerisinde ve dışarısında acil kapama 
mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.

İnşaatlarda Yangından Korunma

• İtfaiyeler için yolların ve alanların ön görülmesi ve boş tutulması 
gerekmektedir.

• Aluminyum tozunun üretim alanlarının, depoların, boşaltma ve yük-
leme tesislerinin, şalter tesislerinin mekan olarak diğer alan ve ulaşım 
yollarından ayrı tutulması gerekmektedir (emniyet mesafesi).

• Yangın ve patlama riski olan alanların birbirinden yangın duvarları 
yoluyla yangın bölümlerine ayrılması gerekmektedir.

• Aluminyum tozunun dolum ve üretim alanlarında basıncı azaltan 
alanların (üfleme alanları) kurulması gerekmektedir. Mukavemet duvarları 
ön görülmelidir.

• Kaçış ve kurtarma yolları ön görülmeli ve işaretlenmelidir ❷.

Önleyici Yangın ve Patlamadan Korunma Çalışmaları

• Temel tedbirler için Bölüm A 
1.12’ye bakınız.

• Yangın riski olan ya da yanan 
varilleri uzaklaştırmak için kullanı-
lan kuru kum ve kumla çalışmak için 
kullanılan uzun saplı aletleri hazır-
da bulundurmak gerekmektedir.

• İtfaiye planı, yangın yönet-
meliği, kaçış ve kurtarma planı ha-
zırlanmalıdır ❸.

• Kendinden yanma ve su ya da 
nem ile temas halinde hidrojenin 
oluşması dikkate alınmalıdır

• Ateşleme kaynakları engel-
lenmelidir. Açık ateş, ışık yasak-
lanmalı, sıgara yasağı konulmalı 
❹, kibrit, çakmak, kıvılcım çıkaran 
aletler kullanılmamalıdır. Yasak 
olan alanlar ❺ işaretlenmelidir.
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• Mekanlar ve tesisler düzenli 
olarak temizlenmelidir. Toz kaldırıl-
mamalıdır! Emilme yalnızca uygun 
emme aletleri ile yapılmalıdır! Hiç 
bir zaman üflenmemelidir!

• Düzenli olarak yangın tatbi-
katı yapılmalıdır.

İşletim Talimatları

Aluminyum tozu ile çalışmalar 
için bir işletim talimatı hazırlanma-
lıdır ve çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• İnşaat Meslek Birliği Düzenlemeleri D 13 “Alumiyum Tozunun 

Üretimi ve İşlenmesi”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 104 “Patlamadan Korunma Kural-

ları”
• DIN EN 50281 ve 61241 “Yanıcı Toz Ortamında Kullanılan Elekt-

rikli Cihazlar”
• DIN VDE 0185 “Yıldırımdan Korunma”
• Alman Mühendisler Birliği 2263 “Toz Yangınları ve Toz Patlama-

ları”
• Alman Mühendisler Birliği 3673 “Toz Patlamalarının Basıncının 

Azaltılması”
• Bölüm A 1.12, A 5.4
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E 3.3 Geri Çevrim Üniteleri (Hafif Yapı Malzemeleri)

Aşağıdakiler nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir:

• Hareketli korunmasız makine aksamı,

• Hareket halindeki, örneğin sarnıç vagonu, traverser gibi araçların 
neden olduğu riskler ❶,

• Aşağı düşen cisimler örneğin taş vb.,

• Ürünler üzerinde elle yapılan işlemler, örneğin kalite güvence iş-
lemleri,

• Çalışanların nakil donanımlarının üzerine çıkması,

• Çalışanların nakil araçlarının seyir güzergahı üzerinden geçmesi,

• Arızaların giderilmesi, bakım ve işlemleri sırasındaki riskler.

Teknik Şartlar

• Kaptırmaya, ezilmeye neden olabilecek sivri yerler emniyete alın-
mış olmalıdır, örneğin giriş kapılarında elektrikli kilitleme tertibatına sa-
hip ışık bariyeri, tel kafesler,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Tüm enerji türleri için ana kumanda tertibatı olmalıdır,

• Tüm geri çevrim ünitelerinde yeterli sayıda acil durum şalterleri 
bulunmalıdır,

• Tehlikelere karşı optik ve akustik uyarılar bulunmalıdır - örneğin 
çevre aydınlatması gibi,

• Start verme uyarıları gereklidir,

• Nakil güzergahı üzerinden geçişler.

Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Ünite tüm kutuplarından kapatılarak devre dışı bırakılmalı ve tekrar 
devreye girmeye karşı emniyete alınmalıdır.

• Gerekiyorsa: Arızların giderilmesi sırasında pnömatik/hidrolik ter-
tibat boşaltılmalıdır.

• Bakım ve onarım işlemleri sonrasında tüm emniyet donanımları geri 
takılmalıdır.

Denetimler

• Ünite düzenli aralıklarla yetkin kişiler tarafından kontrol edilme-
lidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları,

• Gerekiyorsa kulaklık,

• Güvenlik ayakkabıları, güvenlik eldivenleri, güvenlik gözlükleri kul-
lanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatı
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E 3.4 Toz (Hafif Yapı Malzemeleri)

• S tipi toz ve A tipi tozun yanı sıra, akciğere ulaşabilen kuvars tozu 
da açığa çıkmaktadır, çünkü gözenekli beton üretiminde kuvars içeren 
kumlar kullanılmaktadır.

• Gözenekli betonun kesilmesi ve frezelenmesi sırasında açığa çıkan 
S tipi tozdaki kuvars oranı %15’e kadar ulaşabilir.

• İşyerlerindeki görülebilir toz etkileri esas olarak kaba tozdan oluş-
maktadır, buna karşın açığa çıkan ince toz ikincil derecede önemlidir.

• Günümüzdeki işleme ve tozsuzlaştırma tekniklerinin kullanımıyla 
gözenekli beton üretiminde esas alınacak mineral toz için olan toz sınır 
değerleri (S, A tipi ve kuvars tozu) büyük ölçüde aşılmamakta hatta bu 
sınırların altında kalınmaktadır.

• Toz sınır değerleri:

-10mg/m³ mineral toz, solunabilir fraksiyon (S tipi toz)

-3 mg/m³ mineral toz, alveolar fraksiyon (A tipi toz)

-0,15mg/m³ kuvars tozu, alveolar fraksiyon

Yeni Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin 01.01.2005 tarihinde yürür-
lüğe girmesiyle beraber işyeri sınır değerine (İSD) dayanan yeni bir 
sınır değerler yaklaşımı uygulamaya konmuştur. Teknik gerekçelere 
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dayanan sınır değerlerin hepsi kaldırılmıştır. Burada belirtilen mad-
deye özgü sınır değerler, gereği halinde İSD olarak benimsenmek üzere 
kontrol edilmektedirler.

Yeni sınır değerler listesi (TRGS 900) yayınlanıncaya kadar, ge-
çiş çözümü olarak bu sınır değerlerin İSD olarak uygulanmaya devam 
edilmesi önerilmektedir.

• Gözenekli betonun kesme ve frezeleme şeklindeki kuru işleme yön-
temlerinde üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarına yol açabilen mineral 
tozları.

Çalışma

• Toz oluşan noktalarda, örn. 
kesme ve freze makinelerinde, ge-
niş yüzeyli toz emişini sağlayan dav-
lumbazlar ❶ kullanılmalıdır,

• Ağır devirli testere lamaları 
ve freze kafaları kullanılmalıdır,

• Yavaş devirli ve iri dişli şerit 
testereli hızarlarda özel kesim ya-
pılmalıdır,

• Basınçlı havayla temizlik ya-
pılmamalıdır! Kuru kuruya süpürül-
memelidir! Davlumbazın toplayama-
dığı tozları ve çökelmiş tozlar en az 
M kullanım sınıfı bir sanayi tipi elekt-
rik süpürgesiyle ❷ toplanmalıdır.

Organizasyonel Tedbirler

• Hızar veya freze tezgâhı diğer 
toz üretmeyen üretim sahalarından 
mekân olarak ayrılmalıdır, yani ayrı 
işletme mekânlarına kurulmalıdırlar.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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İşletim Talimatları

• İşletme talimatları hazırlamalı ve çalışanlar düzenli olarak eğitime 
tabi tutulmalıdırlar.

Kişisel Koruma Donanımları

• Teknik önlemlere rağmen anılan hava sınır değerlerinden biri aşılır-
sa, P2 sınıfı partikül filtresi olan solunum maskesi ❸ kullanılmalıdır. Solu-
num maskesi kullanılması kalıcı çözüm olmamalıdır.

Ek Bilgiler
• A 1.7
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E 4.1 Devirme Platformları

• Devirme platformlarının arka 
alanında ezilme ve kesilme riski ❶,

• Devirme platformu yukarı ko-
numdayken hazır beton parçalarının 
aşağı düşmesi riski ❷,

• Vinçle kaldırma sırasında sav-
rulan yükler riski.

Teknik Şartlar

• Devirme platformunun eğimi mekanik bir limitleyici sapan tertibatı 
kullanılarak sınırlandırılmalıdır,

• Limitleyici sapan tertibatı öncesinde ayrıca bir limit şalteri kulla-
nılmalıdır,

• Hidrolik kaldırma tertibatına bağlı çekvalfler bulunmalıdır,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Devirme platformunun kumandası otomatik olarak durdurulan tarz-
da değil de düğmeye bağlı olmalıdır,

• Tehlike alanı kullanıcının görüş alanında bulunmalıdır.

İşletme

• Beton parçanın sağlam sabit bir konumda olup olmadığı, vinçle kal-
dırma işlemi öncesinde ve sırasında, örneğin limit şalteri ayarlanarak em-
niyete alınmalıdır,

• Beton parçaların savrulmasına izin vermeden alınmalıdır,

Bakım/Onarım/Servis

• Ünite devre dışı bırakılmalı ve tekrar devreye girmeye karşı emni-
yete alınmalıdır

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları, koruyucu baret kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatı
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E 4.2 Geri Çevrim Üniteleri (Prefabrik Beton)

• Otomatik hareket eden ünite parçaları nedeniyle insanlar için çarp-
ma ve ezilme riski,

• Paletlerin aşağı düşmesi nedeniyle yaralanmalar,

• Paletlerin üzerine düşme 
tehlikesi - örneğin kalıp ayırıcı, do-
natı uygulamaları sırasında,

• Bakım çalışmaları sırasında 
daha yukarıdaki ünitelerden düşme 
riski,

• Paletlerin üzerine çıkıldığın-
da düşme ve kayma riski,

• Kalıp yağı kullanımı sırasında 
patlama riski,

• Kalıp ayırıcılarının yol açabi-
leceği sağlık riskleri,

• Kalıp yağı nedeniyle cilt ha-
sarı,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Kromat içerikli çimentolar nedeniyle cilt hasarı,

• Ölçüm amaçlı lazer tarayıcı kullanımı nedeniyle sağlık tehlikeleri, 
örneğin göz retinasında hasar,

• Sarsak donanımı çalışması gürültü sonucunda sağlık tehdidi,

• Üniteyi devreye alma sırasında sabitleme mıknatıslarının çıkarılma-
sı sırasında ezilme riski,

• Beton sericisinde beton dökme işlemi sırasında ezilme ve kesilme 
riski,

Teknik Şartlar

• Kafes tel veya ışık bariyeriyle alan giriş çıkış kontrolü yapılmalıdır.

• Geri çevrimdeki paletler, kumanda mahallinin görüş sahası dahilin-
de bulunmalıdır,

• Palet nakli için şalter istasyonunda açıl anahtarı devresi bulunma-
lıdır ❶,

• Silindir blokları ❷ veya sür-
tünme çarkları arasındakibağlantı 
elamanları, sıkışma meydana gele-
bilecek alanlarında bulunmayı en-
gellemektedir,

• Geri çevrim ünitesi üzerin-
den geçiş olanağı sağlanmalıdır,

• Nakil tertibatının ❸ alın ta-
raflarında, paletlerin çapraz hare-
ketini sağlamak için, devre kesme 
kolu bulunmalıdır,

• Paletlerin üzerine çıkıp in-
mek için basamak veya merdiven 
erişimi olmalıdır ❹,

• Ses yalıtımlı sıkıştırma pro-
sesleri kullanılmalıdır, örneğin sar-
sak teknikleri (cayro titreşim tek-
niği),

Tedbirler
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• Kendinden sıkışan beton kullanılmalıdır,

• Ölçüm işlemlerinde lazer kullanımı; izin verilen maksimum ışıma 
seviyesi aşılmamalıdır (sınıf 1, 2 ve 3A),

• Kalıplama robotu kullanılmalıdır,

• Beton sericileri için:

– Çevredeki sabit unsurlara ye-
terli emniyet mesafesi (en az 0,5 m) 
❺ bulunmalıdır,

– Proksimite özelliğine sahip 
emniyet donanımları - örneğin dev-
re kesme kabloları, kolları olmalıdır,

– Görüş alanını iyileştirmeye yönelik donanımlar bulunmalıdır - örne-
ğin ayna, kamera,

– Tekerleklerde ayak muhafazası olmalıdır,

Kullanım

• Paletlerin üzeriden atlayarak aşağı inilmemelidir,

• Tökezleme tehlikesini en aza indirgemek amacıyla, temizlik ve dü-
zene dikkat edilmelidir,

• Paletlerin naklinden önce: Alet takımları ortadan kaldırılmalıdır,

• Emniyet donanımları üzerinde değişiklik yapılmamalı veya bunlar 
devreden çıkarılmamalıdır,

• Kaçış ve kurtarma yolları ve acil çıkışlar daima serbest bırakılmalı-
ve uygun bir şekilde uyarı levhaları asılmalıdır,

• Yüksekte yapılan, örneğin vagon hattı alanında yapılan temizlik 
işlemleri gibi işlerde uygun tırmanmaya yardımcı araçlar ve iş iskeleleri 
kullanılmalıdır (düşme emniyeti donanımları sağlanmalıdır),

• Uygun kalıp ayrıcıları kullanılmalıdır,

• Kalıp ayırıcı spreyleri ve otomatik programlı sprey istasyonları kul-
lanılmalıdır,

• Kaynak ve yakma işlemlerinde emniyet önlemleri alınmalıdır,

• Sigara yasağı uygulanmalıdır,

• Düşük kromat içerikli çimento kullanılmalıdır,

• Kalıp yağlarının cilde temasından kaçınılmalıdır.
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Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Ünite devre dışı bırakılmalı ve tekrar devreye girmeye karşı emni-
yete alınmalıdır.

• Emniyet donanımlarının sökülmesi veya devre dışı bırakılması gere-
kiyorsa, işlemler tamamlandıktan hemen sonra emniyet donanımlar tek-
rar monte edilmeli ve gerekli kontroller yapılmalıdır. Bu, emniyet alanı 
dahilindeki erişim noktalarında limit şalterleri için de geçerlidir - örneğin 
seramik fırınlarında.

Personelin Sorumlulukları

• Ölçüm amacıyla lazer kullanılması halinde bir lazer sorumlusu gö-
revlendirilmelidir.

İşletme Talimatları

• Operatör ve bakım personeli için işletme talimatları oluşturulmalı-
dır. Bu şekilde düzenli bir eğitim sağlanmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Nitril emdirilmiş pamuklu eldivenler,

• Güvenlik ayakkabıları, koruyucu baret, koruyucu gözlük,

• Gerekiyorsa kulaklık kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• İşletim Güvenliği Yönetmeliği
• A 1.14, A 1.15, A 2.12, E 4.6, E 4.8
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E 4.3 Taşıma/Depolama

• Kötü sabitleme nedeniyle hazır beton parçalarınındevrilmesi,

• Araç ve kişilerin çarpışması,

• Raylı taşıma araçlarında sıkışma ve sürtünme tehlikesi.

Teknik Gereklilikler

• Sağlam zeminli açık depo ❶ olmalıdır,

• Bölüm A 3.5’nın taleplerini karşılayan depo tertibatlarının kullanıl-
ması lazımdır,

• Raylı taşıma araçlarında ku-
manda tuşu (sabit tutma olmadan),

• Taşıma araçlarında kapama 
çıtaları, kumanda kolları,

• Sabit duran tertibatlar ve ta-
şıma araçları veya vinçler arasında 
0,5 metrelik emniyet mesafesi ol-
malıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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İşletim

• Taşıma işlemlerinin optimizasyonu yapılmalıdır,

• Sınırlı görüş alanı olduğunda: Yön göstericiden yardım alınmalıdır,

• Bir depo düzeninin belirlenmesi lazımdır,

• Hazır beton parçalarının depolanması için uygun olan desteklerin 
kullanılması ❷ gereklidir,

• Taşıma desteklerinin kullanılması ❸ gereklidir,

• Hazır beton parçalarının devrilme bölgesinde bulunmamalı, olabil-
diğince yan taraftan çalışılmalıdır.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, eldivenler,

• Vinç işletiminde: Kask kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• A 1.20, A 3.5, A 4.6
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E 4.4 Garaj Kurulumu

• Yapım çukuruna düşme,

• Form kapanırken sıkışma,

• Yük kaldırma aracında asılı garajın çarpması,

• Garaj devrildiğinde sıkışma,

• Tavan kaplamasını takarken garajdan düşme,

• Kaplama malzemesinde tehlikeli maddelerin bulunması,

•B etonu yoğunlaştırırken gürültü,

• Düşen örtüye maruz kalma.

Teknik Talepler

• Formun kapama işlemi için otomatik tutmaya sahip olmayan bir şal-
ter takılmalıdır. Şalteri kullanırken forma açık görüş sağlanmış olmalıdır.

• Garajın devrilme işlemi için otomatik tutmaya sahip olmayan bir 
şalter mevcut olmalıdır. Şalteri kullanırken forma açık görüş sağlanmış ol-
malıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Garajda veya garaj tavanında yapılacak çalışmalar için aşağı düş-
meye karşı emniyetler mevcut olmalıdır, örn. iskele veya aşağı düşmeye 
karşı kişisel güvenlik donanımları.

• Gürültü için koruma kabininin kullanılması gereklidir.

İşletim

• Çukurun olabildiğince kapatılması ❶ gereklidir,

• Garaj çok az kaldırılmalı, uygun yük kaldırma aracı kullanılmalı ❷, 
salınma hareketlerini önlemek için yavaş hareket edilmelidir,

• Örtüler devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır,

• Beton ve örtü parçalarının devrilme bölgesinde bulunmamalı, ola-
bildiğince yan taraftan çalışılmalıdır,

• Sağlığa zararlı olmayan kaplama malzemeleri kullanılmalıdır,

İşletim Talimatı

• Tehlikeli maddelerin kullanımı için kullanma talimatları oluşturul-
malı ve çalışanlar eğitilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• G 1.1, G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, kask, kulaklık, eldivenler,

• Ayrıca maske kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• A 1.2, A 1.13
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E 4.5 Germe Üniteleri

• Gergi tellerinin kopması ve 
ayrılması sonucunda meydana gelen 
yaralanmalar,

• Örneğin eğimli olarak yerleş-
tirilmeleri halinde, gergi tellerinin 
geri tepmesi sonucunda meydana 
gelen yaralanmalar ❶,

• Üretim hattı üzerinden kalıp 
yağı nedeniyle, tökezleme, düşme 
ve kayma riski.

Teknik Şartlar

• Betonlama kalıpları ve germe hattı üzerinde, germe tellerinin sıç-
ramasını önlemek amacıyla zincir veya demir çubuklar kullanılmalıdır (İs-
tisna: Germe tellerinin donatı kafeslerinin içinden geçirilmesi halinde).

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Germe işlemi sırasında çalışmanın devam edip etmediği görsel ve 
işitsel uyarılarla gösterilmelidir - örneğin düdük, sinyal lambaları.

• Ünitenin gevşetme tarafında tel kılavuzları bulunması gereklidir.

• Uygun üst geçitler yapılmalıdır - örneğin merdiven ve yollar.

İşletme

• Sadece DIN EN 10138 normuna uygun germe telleri ve germe üni-
tesinin imalatçısı tarafından tedarik edilen orijinal gereç ve malzemeler 
kullanılmalıdır ❷.

• Germe işlemi sırasında, germe hattının çevresindeki ve öngerilme 
çeliklerinin arkasındaki alanda kimse bulunmamalıdır.

• Germe işlemleri bir emniyet donanımı arkasında ve halihazırda 
gerdirilmiş öngerilme çeliklerinin yanında yapılmalıdır. Emniyet donanımı 
ile germe tellerinin arasından kimsenin geçmemesini sağlamak amacıy-
la, emniyet donanımı doğrudan ankraj levhasının üzerine sabitlenmelidir. 
Emniyet donanımı, ancak beton tam olarak sertleştikten sonra yerinden 
çıkarılmalıdır.

• Germe tellerinin yüzeyinde, bükülme, yarılma, sürtünme vb. ve 
örneğin germe tellerinin üzerinde veya yakın çevresinde kaynak işlem-

leri yapılmamalıdır, örn. kuvvetli ısı 
etkileri nedeniyle meydana gelen 
hasarlar.

• Öngerilme çelikleri nem ve 
kimyasal maddelerden kaynaklanan 
korozyona karşı korunmalıdır.

• Üretim hattına, üzerinde ka-
lıp yağı püskürtüldükten sonra ve 
germe işlemi başladıktan sonra gi-
rilmemelidir ❸.

Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Germe presi devre dışı bırakılmalı ve tekrar devreye girmeye karşı 
emniyete alınmalıdır.

• Hidrolik ünitesinin basıncı alınmalıdır. İşletim Talimatı
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• Germe işlemleri için işletme talimatları oluşturulmalı ve çalışanlara 
düzenli olarak eğitim verilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları, eldiven, koruyucu baret, koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• DIN EN 10138 “Çelik tel ve tel mamuller - Bölüm 1’den Bölüm 

4’e kadar”
• DIN EN 1045 “Beton, Çelik Beton ve Gerilen Betondan Taşıyıcı 

Tertibatlar – Bölüm 1’den Bölüm 4’e kadar”
• DIN EN 60204-1 “Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik 

Teçhizatı”
• DIN EN 457 “Makinelerde Güvenlik - Duyulabilir Tehlike Sinyalle-

ri - Genel Özellikler, Tasarım ve Deney Metotları”
• DIN EN 4227 “Gerilen Beton – Bölüm 1’den Bölüm 6’ya kadar”
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E 4.6 Seramik Fırınları

• Yerden yüksekte bulunan çalışma yerlerinden aşağı düşme riski,

• Otomatik harekete geçen ünite parçaları nedeniyle insanlar için 
çarpma ve ezilme riski,

• Aşağı düşen cisimlerin çarpma riski.

Teknik Şartlar

• Seramik fırını alanı çevresi, 
kimsenin tehlikeli alana girmeme-
sini sağlamak amacıyla kafes telle 
veya benzer malzeme ile çevrilme-
lidir ❶.

• Giriş kapıları, resetleme ter-
tibatına sahip ve gerekiyorsa man-
dallı bir elektrikli kilitleme siste-
miyle emniyete alınmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Giriş kapılarında otomatik çalışma işareti olmalıdır - örneğin bir 
çakarlı lamba aracılığıyla.

• Geri çevrim paletlerine giriş ve çıkış alanları, aralıktan fırına giriş 
yapılmasını önlemek üzere emniyete alınmalıdır - örneğin bir ışık bari-
yeri ile.

• Paletlerin giriş ve çıkışının manuel olarak çalıştırılması sırasında, 
geçiş alanı kullanıcın görüş sahası dahilinde olmalıdır.

Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Bakım ve onarım çalışmaları sırasında tüm ünite devre dışı bırakıl-
malıdır. Ana şalter kapatılarak, anahtarı çekilmelidir.

• Hidrolik ve pnömatik ünite kısımları üzerinde yapılan çalışmalarda, 
bunların konumlarının istenmeden değiştirilmesini önlemek üzere, bu kı-
sımların havası tamamen boşaltılmalıdır.

• Yerden yüksekte yapılan çalışmalarda uygun merdiven ve iş iskele-
leri kullanılmalıdır.

• Ayrıca yeterli düşmeye karşı emniyet donanımları kullanılmalıdır - 
örneğin düşmeye karşı şahsi güvenlik donanımları.

• Emniyet donanımlarının sö-
külmesi veya devre dışı bırakılması 
gerekiyorsa, bakım ve onarım işlem-
leri tamamlandıktan hemen sonra 
emniyet donanımları tekrar monte 
edilmeli ve gerekli kontroller yapıl-
malıdır.

• Fırın ünitesine ait ağır par-
çaların hareket ettirilmesi gereki-
yorsa, sadece yeterli taşıma gücüne 
sahip uygun kaldırma araçları kulla-
nılmalıdır ❷. Bu sırada, askıda bu-
lunan yüklerin altında durulmamalı 
veya çalışılmamalıdır.

İşletim Talimatları

• Operatör ve bakım personeli için işletme talimatları oluşturulmalı-
dır. Bu şekilde düzenli bir eğitim sağlanmalıdır.
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Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları, koruyucu baret,

• Gerekiyorsa kulaklık, düşmeye karşı kişisel emniyet donanımları 
kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatı
• A 1.26
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E 4.7 Taşıyıcı Ankraj ve Ankraj Sistemleri

• Ankraj sisteminin aşırı yük-
lenmesi, yanlış ankraj kullanımı,

• Yanlış monte edilmiş veya 
hasarlı parçalara sahip taşıyıcı ank-
rajlar,

• Yiv yataklarının kirlenmesi,

• Bağlantı noktasına kadar, 
vida ağzında tam olarak vidalanma-
mış parçalar,

• Çapraz yönde çekiş veya 
eğimli çapraz yönde çekişe izin ve-
rilmemesi ❶.

• Yanlış monte edilmiş ankraj 
yatakları:

– Tek bağlantılı askı: Yatak tam 
ağırlık merkezinde değil,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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– Ankraj yataklarının yamuk monte edilmiş (arkaya, öne veya yana 
doğru),

– İlave desteklerin monte edilmemiş olması (ankraj yataklarının yan-
dan kırılması)

• Bilyeli taşıyıcı ankraj sistemlerinin kullanılması halinde:

– Yıpranmış veya hasarlı ankraj başlığı ve bilye kullanımı,

– Bilyenin mevcut yuvaya oturmaması,

– Ankraj başlığı ve bilye yuvalarının kirlenmiş olması (beton kalıntıla-
rı, kışın donma),

– Beton içindeki yuva üzerinde değişiklik yapılmış olması.

Genel

• Beton ankraj sistemleri izne tabi olmalıdır.

• Birbiriyle uyumlu sistem parçaları kullanılmalıdır.

• Farklı üreticilere ait sistem elemanlarının birlikte kullanılailmesi 
için izin sertifikası bulunmalıdır.

Tedbirler

Ankraj Sistemi Üreticisi Montaj ve Kullanma Talimatları
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Üretici aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

• Montaj koşullarına bağlı olarak taşıma kapasitesi:

• Betona montaj, örneğin:

– Montaj yüzeyine dik olarak, minimum yapı elemanı kalınlığı,

– Taşıyıcı ankraj arası minimum mesafe ve kenarlara olan mesafeleri,

– Gerekli ilave destekler,

– Montaj parçalarının ankrajı (ankraj çubukları vb.),

– Betonlama işleminde taşıyıcı ankraj konum sabitleme ve ilave des-
tekler,

• Kullanımla ilgili tüm kısıtlamalar, örneğin:

– Uygulanan kuvvet yönüyle ilgili, tekrar kullanılabilirlik, kullanılabi-
lecek yük kaldırma donanımları ve düz olmayan yüzeylere montaj,

– Farklı montaj açılarında veya düşük beton banıç dayanıklılık değer-
lerinde taşıma kapasitesinde meydana gelen azalma.

• Yük kaldırma aracı kontrolleri (İlk işletmeye alma, düzenli ve ola-
ğanüstü kontroller).

İşaretleme

• Tüm taşıyıcı ankraj elemanları açıkça işaretlenmiş ve kalıcı bir şe-
kilde sabitlenmiş olmalıdır:

– Üretici veya tedarikçi adı ve taşıyıcı ankra-
jın tanımı (modeli) ❷.

• Taşıyıcı ankraj sistemine ait yük kaldırma 
araçları yerlerine ayrıca sabitlenmiş olmalıdır.

– Taşıma kapasitesi, öz ağırlık (taşıma kapa-
sitesinin % 5’i üzerinde > 50 kg üzerinde),

– Üretim seri no (seri üretim ise) ve yapım 
yılı.

• Prefabrik yapı elemanına montaj yapıldık-
tan sonra, taşıyıcı ankraj ve buna ait yük kaldırma 
araçları - gerekiyorsa yakın çevredeki Prefabrik 
yapı elemanına üzerinde - açıkça işaretlenmiş ol-
malıdır.
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Prefabrik Beton Üreticileri Tarafından Montaj ve Kullanım

Aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• Sadece birbiriyle uyumlu taşıyıcı ankrajı ve yük kaldırma araçları 
kullanılmalıdır.

• Taşıyıcı ankrajın veya sistemin taşıma kapasitesi aşılmamalıdır, bu 
konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir :

– Prefabrik elemanların öz ağırlığı, yukarı kaldırma sırasında kalıba 
yapışma kuvveti, darbe etkileri, bağlantı aracından gelen kuvvet vektörü-
nün yönü (dengeleyici askılar) ve kaldıraç etkilerine.

• Vidalama bağlantı noktasına kadar, vida ağzında tam olarak yapılmış 
olmalıdır (vida istenen konumdan bir turdan fazla geri çevrilmemelidir).

• Taşıyıcı ankrajın tekrarlanan 
kullanımına (örneğin vinç balastı, 
palplanş kilitleri) izin verilmeme-
lidir (İstisna: İzin sertifikası bulun-
ması).

• Betonlanmış çelik halat spi-
rallerinin tekrarlanan kullanımına 
izin verilmemekte olup, bunların 
kırılmaması gereklidir ❸.

• Halat ilmekleri ve sarımları 
tel kırılması ve aşınması nedeniyle 
kullanım dışı olurlar (Kullanım ömrü 
için bkz. Bölüm A 3.7).

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 106 “Hazır Beton Parçalarının Ta-

şıyıcı Ankraj ve Ankraj Sistemleri”
• A 3.7
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E 4.8 Hazır Parça Montajı

• Düşme,

• Takılma, kayma ve kayma,

• Yapı parçaları, aletler, küçük parçalar gibi düşen cisimlere maruz 
kalma,

• Yapı parçaları tarafından sıkıştırılma veya ezilme,

• Merdivenler üzerinde çalışma, örn. sabit olmayan duruş.

Montaj Talimatı

• Yapı alanında bulunması gereken montaj talimatının oluşturulması; 
içinde aşağıdaki teknik veriler belirtilmelidir:

– Parçaların ağırlığı ve depolanması,

– Parçaların kaldırma araçlarına çarpması,

– Uyulması gereken taşıma konumu,

– Montaj için gerekli yardımcı konstrüksiyonlar,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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– Yapı parçalarının montaj ve birleştirme sırası,

– Kullanılacak kaldırma aletlerinin erişim mesafesi ve kaldırma kapa-
sitesi.

Güvenli çalışma yerleri ve trafik yolları

• Güvenli çalışma yerleri ve girişleri oluşturulmalıdır,

• Münferit yapı durumları esnasında stabilite emniyeti sağlanmalıdır,

• Montaj çalışmaları güvenli 
çalışma yerlerinde gerçekleştiril-
melidir.

• Çalışanların düşmeye karşı 
emniyeti ❶:

– Montaj öncesinde bir yan ko-
ruma oluşturulmalıdır,

– Bu mümkün değilse, çalışan-
lar halatla emniyete alınmalıdır,

– Uygun dayanma noktaları be-
lirlenmelidir.

Taşıma, montaj ve depolama

Yapı yerine taşıma ve yapı parçalarının indirilmesi

• Araçlarla taşırken yük emniyete alınmalıdır,

• Trafik yolları araçları yeterli stabilitede olmalıdır,

• Araçlardan yapı parçalarını kaldırırken eğik çektirmeden kaçınıl-
malıdır,

• Tek taraflı araç yükü nedeniyle devrilme tehlikesine dikkat edilme-
lidir.

Montaj yerine taşımanın vinçle yapılması

• Montaj öncesinde parçalar eksiklikler bakımından kontrol edilmeli-
dir, örn. görülen hasarlar, deformasyonlar, yırtılmalar.

• Sadece öngörülen noktalara bağlama yapılmalıdır,

• Takılı kanca ve kullanılan yük kaldırma araçları birbirine uymalıdır,
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• Takılı yapı parçası devrilmeye 
veya kaymaya karşı emniyete alındı-
ğında bağlama aracı çıkarılmalıdır,

• Havada asılı elektrik hatları-
na olan emniyet mesafelerine uyul-
malıdır ❷,

• Geniş yüzeyli veya uzun hazır 
parçalar kılavuzhalatlarla hareket 
ettirilmelidir ❸.

Depolama

• Ara depolama ve istif yeri de-
ğişikliğinden kaçınılmalıdır,

• Ayrıca depolama yerleri veya 
destek blokları kullanılmalıdır,

• Yapı araçlarının taşıma kapa-
sitesi ara depolama yapılırken kontrol edilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, kask, emniyet teçhizatı kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
• A 1.2, E 4.7
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E 4.9 Destek Oluşturma

• Sürekli olarak gövdenin eğik konumdayken yapılan çalışmalar ve 
ayrıca ağır kaldırma ve taşıma nedeniyle bel omuruna yüklenilmesi,

• Formlardan atlama ve etrafta bulunan cisimler nedeniyle düşmeler,

• Destek çeliklerinin metal altlıklara vururken gürültü,

• Keskin kenarlı tel uçlarında kesme ve batma riski.

Teknik Gereklilikler

• Örn. uygun temas yüzeyleri-
nin kullanımı ile ergonomik çalışma 
alanlarının oluşturulması ❶,

• Vücuda yüklenmeleri azalt-
mak için bağlama cihazlarının kul-
lanılması ❷,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Destek çeliklerinin ayrılması için daha az gürültü yapan çalışma 
yöntemlerinin kullanılması, örn. taşlama makinesi yerine cıvata kesicisi,

İşletim

• Açıkta duran destek çelikleri batma yerleri bükülerek önlenmelidir,

• Diskli kesim makinelerinin kullanımında:

Koruyucu gözlük kullanılmalı, kişiler kıvılcım uçmasına maruz bıra-
kılmamalı ve örn. ayırma maddeleri nedeniyle yanabilecek malzemelere 
dikkat edilmelidir,

• Kesme yanakları hasarsız olan cıvata kesicisi kullanılmalıdır.

Taşıma

• Vinçle taşıma için, ağırlığı kaldırabilecek uygun bağlama noktaları 
kullanılmalı ve gerekirse bunları sepetle kaynaklamalıdır. Her bir bağlama 
noktası sepetin kendi ağırlığı nedeniyle oluşan yükü kaldırabilmelidir.

• Demirler sadece bağlı halde taşımalıdır. Demirler bağlı olmalıdır. 
Bu mümkün değilse (örn. askı nedeniyle) uygun taşıma hazneleri kullanıl-
malıdır.

• Taşıma öncesi gevşek parçalar çıkarılmalıdır.

• Bağlama teli sadece demetin bütün halde kalmasını sağlar ve bu 
nedenle bağlama noktası olarak kullanılmamalıdır.

• Uzun demir çubukları bağlama yerlerinin kaymaması için traversle-
re veya en az iki noktaya bağlanmalıdır.

Depolama

• Depo yeri değişikliğe gerek kalmaması için depo yerinin düzenli 
olması sağlanmalıdır ❸.

• Demirleri kolay şekilde bağ-
lantı ipleriyle bağlamak için bunlar, 
takoz tahtalar vb. üzerine koyulma-
lıdır.

• Depoda ve trafik yollarında 
çöp ve fazlalık demir bulundurul-
mamalıdır (düşme tehlikesi).
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Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G 20 “gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, eldivenler, kulaklık,

• Çalışmalar gövdenin eğik konumundayken gerçekleştiği için düşen 
cisimlere karşı kasklar kullanılmalıdır.

• Taşlama makinesi kullanırken koruyucu gözlük takılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri, Ek’e bakınız
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E 4.10 Donatı Otomatik Kaynak Makineleri

• Bakım onarım işlemleri sırasında makine odası içine düşme,

• Hareketli aksam çarpma tehlikesi,

• Kaynak elektrotlarına temas nedeniyle elektriğe kapılma,

• Tel çarpma tehlikesi,

• Kafeslerin ağır kaldırma ve taşıma işlemleri nedeniyle aşırı yüklen-
me.

Teknik Şartlar

• Düşmeye karşı gerekli önlemler alınmalıdır, örneğin korkuluk,

• Makinenin hareketli aksamı müdahaleye karşı daha emniyetli bir 
şekilde kapatılmış olmalıdır ❶,

• Dönen tel bobinlerin etrafı kafesle emniyete alınmalıdır,

• Örneğin vinç gibi kaldırma araçları hazır bulundurulmalıdır

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Ünite kapatılarak devre dışı bırakılmalı ve tekrar devreye girmeye 
karşı emniyete alınmalıdır.

İşletim Talimatları

• Donatı otomatik kaynak makinelerinin kullanımı için işletme tali-
matları oluşturulmalı ve çalışanlara düzenli olarak eğitim verilmelidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20 “Gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları

• Gerekiyorsa kulaklık, göz koruyucu araçlar kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatı



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

503

E 4.11 Gürültü (Hazır Beton Parçalar)

Hazır beton parça endüstrisinde çeşitli hazırlama yöntemleri uygu-
lanır. Tecrübelerden edinildiğine göre işitme zararına yol açabilen tipik 
hazırlama yöntemleri, üretim alanları ve iş görevleri örn. şunlardır: be-
ton dökücüsüyle beton taşıma, beton dağıtımı, beton yoğunlaştırma, form 
üretimi, destek üretimi, ön gerdirme tertibatları, temizleme çalışmaları 
ve ayrıca bakım ve tamir çalışmaları.

Gürültü Alanları
Bulunulan yere bağlı değerlendirme seviyeleri üzerindeyse, gürültü 

alanları söz konusudur, örn. kabuk soyma ve form üretimi, dolum ve yo-
ğunlaştırma istasyonları. Tipik çalışma yerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Yoğun Gürültülü İşlemler
Çalışanlar tarafından çoğunlukla çalışma yerlerinde çeşitli işler ger-

çekleştiriliyor. Bu durumlarda kişilere bağlı değerlendirme seviyesi, gürül-
tü alanında bulunma ve iş görevini gerçekleştirirken gürültü oluşumuna 
göre belirlenir. Tereddüt durumunda kişiye bağlı değerlendirme ölçümleri 
çeşitli testlerle belirlenmelidir.

Gürültüden Koruma ve Gürültü Azaltma
• Çalışma malzemeleri ve üretim tertibatları gelişen gürültü azaltma-

ya yönelik tekniğe uygun hazırlanmalı ve işletilmelidir.
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• Çalışma yöntemleri, gürültü 
tehlikesi mümkün olduğunca orta-
dan kaldırılacak şekilde şekillendi-
rilmelidir. Buna daha az gürültülü 
yoğunlaştırma yöntemleri de dahil-
dir, örn. vakum hızlı değiştirme sis-
temi ❶, giro karıştırma yöntemi ❷.

• Çalışma yöntemleri, yankı 
tehlikesi mümkün olduğunca azal-
tılacak şekilde şekillendirilmelidir, 

Örn. örtme, emen yalıtımlar, örtüler ve duvarlar.

Önleyici Muayeneler

• G 20 “gürültü”

Kişisel Koruma Donanımları

• Kulaklık

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 712 “Gürültüyü Azaltma Programları”
• A 1.8

Tecrübelere dayanılarak 85 dB(A)’lık değerlendirme seviyesine 
ulaşılan veya aşan ve bu nedenle kulaklık kullanılması gereken 
çalışma yerleri, çalışma yöntemleri, çalışma araçları şunlardır:

Beton karıştırma tertibatları 80-90

Koridor sevk aletiyle beton taşıma 80-90

Beton dağıtımı 75-85

Karıştırma ile beton yoğunlaştırma 90-100

Form ve kabuk yapımı 80-95

Destek yapımı, düzeltme, kesme ve bükme makineleri 75-90

Düzeltme ve kesme çalışmalarıyla kalıntıların temizlenmesi 95-110

Pompaların, kompresörlerin ve diğer agregaların bölgeleri 85-95

El çekiçleriyle tamir ve yerleştirme çalışmaları 90-105

Tesisatçı çalışmaları: Taşlama, delme ve kesme 90-105

Kaynak ve kesme metotları 85-100

dB(A) olarak orta 
yankı Seviyesinin 
bölgeleri

Tablo 1
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E 5.1 Robotlar, Taşıma Tertibatları

• Taşıma tertibatlarının ve beton borularının hareketleri nedeniyle 
çarpmaya ve sıkışmaya maruz kalma,

• Tamir esnasında yüksekte bulunan yerlerden düşme,

• İşitme kaybı.

Teknik Gereklilikler

• Taşıma ve istifleme cihazla-
rının otomatik veya kısmi otomatik 
işletiminde aşağıdaki noktalara dik-
kat edilmelidir:

– Otomatik alanlar tamamen 
koruma çitleri ❶, elektrikle kitlen-
miş girişler veya ışık bariyerleriyle 
koruma altına alınmış olmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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– Örn. sızdırmazlık contalarının alt manşonlara geçirildiği, kişilerin ça-
lıştığı otomatik alanlar tercihen ışık bariyerleriyle emniyete alınmalıdır ❷.

– Işık bariyerleri veya elektrik kilitleri etkinleştirildiğinde tehlike 
oluşturacak hareketler artık mümkün olmamalıdır.

– Emniyet altına alınmış alanın terk edilmesinden sonra işletime de-
vam edilmesi için bir onay gereklidir.

• Emniyet tertibatından geçilmesi engellenmelidir. Taşıma tertibatla-
rı birbirlerini karşılıklı olarak etkilemeyecek şekilde emniyete alınmalıdır, 
örn. iki vincin bir vinç bandında çarpışması.

• Baskılı ray bantları üzerinden beton beslemesinde bölüm 2.12’nin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

İşletim

• Emniyet tertibatları etkisiz hale getirilmemelidir.

• İşletime almadan önce tertibatı kullanan, emniyet altına alınmış 
bölgede kimsenin bulunmadığına emin olmalıdır.

• Cihazlar, taşıma tertibatları durdurulduğunda borular düşmeyecek 
şekilde işletilmelidir.

• Tertibatların ilave çalışmasıyla kişiler tehlike altında olmamalıdır. 
Bu aşağıdaki şekilde elde edilebilir:

– Giriş ve tehlike bölgesi arasında yeterli mesafe ,

– Elektrikle kilitlenmiş girişler-
de kapatıcıların kullanılması.

• Manşon temizliğinde gereksiz 
toz oluşumu engellenmelidir, örn. 
örtme veya emme ile ❸.

Tamir/Bakım/Arıza Giderimi

• Bakım ve tamir alanında bu-
lunan tüm tertibatların kapatılması 
ve tekrar çalıştırmaya karşı emniye-
te alınması gereklidir,

• Tozdan arındırma tertibatının 
düzenli bakımı yapılmalıdır.



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

507

Önleyici Muayeneler

• G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, kulaklık ❹, 

• Toz etkilerinde : Partikül filtresi P2’li maske kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin İşletim Talimatları
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 709 “Şalter Tertibatları Yoluyla Gü-

venlik”
• A 2.12
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E 5.2 Beton Künk Üretimi

• Hareketli ünite aksamı veya taşıma ve besleme donanımları tarafın-
dan çarpılma ve ezilme riski,

• Yerden yüksekte bulunan çalışma yerlerinden aşağı düşme ve zemin 
seviyesi altındaki alana düşme riski.

• İşitme hasarları.

Teknik Gereklilikler

• Zemin seviyesi altındaki alan da dahil olmak üzere üretim alanı ve 
malzeme besleme ve çıkış tarafları koruyucu kafes tel ❶, elektrikli kilit-
le kontrol edilen girişler ve ışık bariyerleriyle etkin bir şekilde emniyete 
alınmış olmalıdır.

• Ünitenin çalışmasının devam ettirilmesi için ünite operatörünün 
kullanacağı bir resetleme tertibatı bulunmalıdır. Resetleme şalterine, em-
niyete alınan alandan erişilememelidir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Resetleme sırasında emniye-
te alınan alan tümüyle görüş kont-
rolü altında olmalıdır.

• Emniyet donanımlarının kul-
lanımdan kaçınmaya izin verilme-
melidir.

• Yerden yüksekteki konumda, 
düzenli olarak tekrarlanan işlem-
lerde, düşmeye karşı emniyet do-
nanımlarının kullanıldığı iskeleler 
bulunmalıdır ❷.

• Zemin seviyesi altındaki ala-
na ve zemindeki diğer açıklıklara 
erişim, tel kafes ve kapaklarla düş-
meye karşı emniyete alınmalıdır ❸.

• Vagon askı hattı ve dolum 
bunkeri arasındaki emniyet mesafe-
si en az 0,5 m olmalıdır ❹.

Kullanım

• Ünite operatörü, emniyete alınması gereken alanda hiçbir kimsenin 
bulunmadığından emin olmalıdır.

• Kalıplara beton ayırıcı madde püskürtme işlemi sırasında Bölüm A 
1.15’de yer alan şartlar dikkate alınmalıdır.

Bakım/Onarım/Arıza Giderme

• Bakım ve onarım alanında bulunan tüm üniteler kapatılmalı ve tek-
rar devreye girmeye karşı emniyete alınmalıdır.

• Kalıpların istenmeden aşağı kaydırılmasına karşı emniyete alınma-
lıdır.

• Temizlik ve bakım işlemleri sadece emniyetli konumlardan yürütül-
melidir.

• Temizlik işlemleri sırasından basınçlı hava tabancaları için aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir:



Maden Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

510

– Her kullanımdan önce, hortumlar ve hava tabancaları göze çarpabi-
lecek eksiklere karşı kontrol edilmelidir,

– Savrulan parçalar nedeniyle yaralanmalara neden olunmaması için, 
hava tabancaları yeterli uzunlukta kullanılmalıdır,

– Hava tabancaları merdiven üzerinden kullanılmamalıdır,

– Kullanım diğer insanlar için tehdit oluşturmamalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları, kulaklık,

• Beton ayırıcı uygulaması sırasında: koruyucu eldiven ve koruyucu 
gözlük takılmalıdır,

• Iskarpela ve hava tabancasıyla yapılan temizlik işlemlerinde: kafa 
ve yüz koruyucu araçlar, gerekiyorsa solunum koruyucu donanımlar kulla-
nılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Üreticinin İşletim Talimatları
• A 1.15
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E 5.3 Beton Bakımı

• Hareket eden veya düşen borulara maruz kalma,

• Yüksekte bulunan yerlerden düşme,

• Taze beton nedeniyle cilt yaralanmaları,

• Bitişik çalışma yerlerinden gelen gürültüler nedeniyle işitme kaybı,

• Hava akımı nedeniyle sağlık tehlikesi,

• Zorunlu pozisyon nedeniyle sağlığın tehlike altında olması.

İşletim

• Çalışmalar taşıma tertibatları durur konumdayken veya tehlike böl-
gesinin dışındayken yapılmalıdır,

• Düşmeye karşı korumalar kullanılmalıdır, örn. çalışma platformları 
❶ ve merdivenler,

• Teknik yardımcı maddeler kullanılarak zorunlu duruşlar önlenme-
lidir,

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Kaynak ve kesme işlerinde: Etin toz arındırma tertibatı kurulmalıdır,

• Boruların duruş stabilitesi temiz zemin sayesinde sağlanmalıdır.

Cilt koruması

• İşe aşlamadan önce: hedefli cilt koruma,

• İşten sonra: doğru cilt temizliği,

• Temizlikten sonra: cilt bakı-
mı yapılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• G 1.1, G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu eldivenler, koruyu-
cu ayakkabılar,

• Kulaklık ❷, maske kullanıl-
malıdır.

Ek Bilgiler
• İnşaat Meslek Birliği, Bilgiler 597-10 “Cilt Koruması”
• A 1.14
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E 5.4 Beton Boruların Depolanması

• Taşıma tertibatları tarafından sıkıştırılma ve ezilme tehlikesi,

• Düşen ve yuvarlanan parçalara maruz kalma.

• Boru taşımasında otomatik iş-
letimli ara depo kullanılmalıdır,

• İstifleme cihazının alan emni-
yeti sağlanmalıdır, örn. koruma çiti 
❶ ve ışık bariyeriyle,

• Boru alımı sadece istifleme 
cihazı durur konumdayken gerçek-
leştirilmelidir,

• Tehlike alanının terk edil-
mesinden sonra: İstifleme cihazının 
çalışmaya devam etmesi için onay 
gereklidir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Depo

• Yuvarlanmaya karşı emniyete alınmalı, ilave olarak yuvarlak borular 
tahta takozlarla emniyet alınmış tahta kirişler üzerinde depolanmalıdır,

• Ayak borularının tam hizalı 
olması (stabilite emniyeti) ❷ lazım-
dır,

• Tahta kirişler ❸ ve tahta ta-
kozlar düzenli aralıklarla kontrol 
edilmeli, gerekirse yenilenmelidir.

• İstif yüksekliği belirlenmeli-
dir.

• Bir depo düzeninin belirlen-
mesi gereklidir.

Taşıma

• Trafik yolları bölüm A 1.20’nin talimatlarına uygun olmalıdır.

• İstifleyiciler için montaj cihazları bulunmalıdır,

• Bölüm A 2.2’nin talimatlarına uygun yapılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Kaza Önleme Düzenlemeleri,Ek’e bakınız
• A 1.20, A 2.2, A 3.5, A 4.6
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E 5.5 Baskı Kontrol Tertibatları

• Boruların forkliftle baskı 
kontrol tertibatına taşınırken sert-
leşme yerinden ezilme riski ❶,

• Örn. uç halkalarını çıkarırken 
parçalara maruz kalma,

• Örn. boruların baskı kontrol 
tertibatının sevk bandına hareket 
edilirken ve yerleştirirken borulara 
maruz kalma ❷,

• Örn. boru hacminin baskı 
kontrol tertibatı tarafından doldu-
rulurken sıkışma tehlikesi,

• Örn. boruların sevk bandından forkliftle alınırken boruların düşmesi 
riski.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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İşletim

• Trafik yollarını işaretlenmesi ve boş tutulması gereklidir (ayrıca ba-
kınız Bölüm A 1.20).

• Forklift sürücüsünün görüş 
alanı kısıtlı olmamalıdır,

• Hareket ve aktarma alanında 
yetkisiz kişiler bulunmamalıdır,

• Baskı diskleri bastırılırken 
sıkışma tehlikesine dikkat edilme-
lidir ❸.

Tamir/Bakım/Arıza Giderimi

• Tertibatı kapatılmalı ve tek-
rar açılmaya karşı korunmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• G 20

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar, kask, kulaklık kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatları
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E 5.6 Santrifüjlü Beton

• Kayma tehlikesi - örneğin çe-
lik kalıpların kapatılması sırasında,

• Öngerdirme çeliklerinin kop-
ması sonucunda yaralanma riski 
- örneğin öngerdirme çeliklerinin 
kalıba doğru gerdirilmesi sırasında,

• Santrifüj işlemi sırasında 
gevşek parçaların santrifüje kapıl-
ma riski,

• Gürültü - örneğin darbeli tor-
navidayla çalışma, kalıbın santrifüj 
tezgahı üzerinde döndürülmesi ❶, öngerdirme çeliklerinin açısal taşlama 
makinesiyle ayrılması sırasında.

• Toz - örneğin beton tıraşlama işlemleri sırasında.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Santrifüj tezgahı:

– Ayrı mekanda yer almalıdır ❷,

– Savrulan parçalara karşı emniyet donanımları olmalıdır.

– Tahrik motoru için acil fren tertibatı

Kullanım

• Gerdirme makinesi: Gerdirme işlemi sırasında gerdirme tabancası 
önünde ve arkasında durma yasaklanmalıdır,

• Santrifüj tezgahı: Santrifüj işlemi sırasında alana erişimin emniyete 
alınması gerekir.

İşletme Talimatları

• Santrifüj tezgahının kullanımı için işletme talimatları oluşturulma-
lıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gerekiyorsa G 20, G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Güvenlik ayakkabıları, ko-
ruyucu baret, koruyucu eldivenler, 
kulaklık,

• Açısal taşlama işlemi sırasın-
da: Koruyucu gözlük ❸ veya koruyu-
cu maske,

• Öngerme çeliklerinin ger-
dirilmesi sırasında: Kurşun dolgulu 
deri göğüslük,

• Gerekiyorsa solunum koruyu-
cu araçlar kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatları
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E 6.1 Gyro-Shake-Yöntemi

Hazır beton parçalarının sana-
yi üretiminde çalışanlar için büyük 
sağlık riskleri vardır. Bu riskler, ıs-
lak betonun geleneksel olarak çelik 
formlarda dikey titreşici hareketler-
le sıkıştırılma işlemleri sonucu oluş-
maktadır. Çalışanlar için sıkıştırma 
aşamasında bu yüksek frekanslı tit-
reşimler sonucu 100 ve 115 desibel 
arasında havalı çekicinkine benzer gürültüler oluşmaktadır. Uzun vadeli 
sonuçlar sıklıkla işitme bozuklukları ve gürültü kaynaklı işitme bozukluk-
larıdır.

Gyro-Shake-Titreşim-Sıkılaştırıcı sistemi olarak tanımlanan yeni bir 
sıkılaştırıcı yöntem geliştirilmiştir. Bu sistem hem gürültüyü azaltmakta, 
hem de hazır beton parçalarının sıkılaştırılması esnasında kalitenin art-
tırılmasını sağlamaktadır. Islak beton artık sıkılaştırma aşamasında dikey 
olarak titreşimleştirilmemekte, bunun yerine yatay olarak dairesel hare-
ketlerle titreştirilmektedir.
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Yukarıda açıklanan inovasyon, üretim yerlerinde çalışanlar için gü-
rültünün 70 desibelin altına kadar azaltılmasını sağlamaktadır ve üretilen 
ürünlerin kalitesini arttırmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Netter Vibrationstechnik GmbH
55252 Mainz-Kastel
Engelbert Weil
Tel.: 06134/29010
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E 6.2 Briket Makinelerinde Gürültünün Azaltılması

Bir üye şirkette bahçe dekorasyonu için beton taşları ve beton ürün-
leri üretiminde bir briket makinesi kullanılmaktadır. Bu makine yüksek ses 
dalgalarını taklit etmektedir. Bunla-
rın yakınında (1m yakınında) yapılan 
bir ölçümde gürültü düzeyinin 104 
desiel olduğu tespit edilmiştir.

Taklit edilen ses dalgalarının 
azaltılması için briket makineleri-
ne açılır kapanır ya da hareketli ses 
koruma ögeleri monte edilmiştir. Bu 
ses azaltma tedbiri ile ses basıncı 
düzeyinin 11 desibel kadar azaldığı 
tespit edilmiştir. Etrafta çalışan-
lar için gürültü etkisi büyük ölçüde 
azaltılmıştır. Elde edilen başarıyla 
yetinilmediğinden, üretimhanede 
yan duvarlara ve binanın tavanına 
ek tedbirler uygulanmıştır. Bu ted-
birler gürültü emisyonunun daha da 
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azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Sesi yansıtan duvarların sesi geri yay-
masını önlemek amacıyla absorbe edici materyallerin ve mineral elyaflı 
levhaların uygulanması ile ses yayılması kısıtlanmıştır ve eş değer ses ba-
sıncının enerjisinin düşürülmesi sağlanmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Betonwerke Gelting Reinschütz GmbH
82538 Geretsried-Gelting
Martin Kubalik
Tel.: 08171/438831
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E 6.3 Çelik Beton Kalıpların Gürültüsüz Üretimi

Hazır beton parçalarının sa-
nayide üretiminde çalışanlar için 
büyük sağlık tehditleri oluşmakta-
dır. Bu tehditler ıslak betonu sıklaş-
tırmak için geleneksel olarak çelik 
formlarda dikey titreşici harekete 
geçirilmesi gibi işlemlerde oluşmak-
tadır. Bu yüksek frekanslı titreşim-
ler sonucu çalışanlar için sıkıştırma 
aşamasında 100 ve 100 desibel arasında havalı çekicinkine benzer gürültü 
rahatsızlığı oluşmaktadır.

Uzun vadeli sonuçlar sıklıkla işitme bozuklukları ve gürültü kaynaklı 
işitme bozukluklarıdır.

Üye şirketin yeni mekanizması, bir çelik kaplamadan ve bunu des-
tekleyen betonun sıkılaştırılmasını sağlayan dış titreşicilerin monte edil-
diği çelik profilli bir iskeletten oluşmaktadır. Tüm bu kaplama titreşimi 
absorbe eden ögelerin üzerinde durmaktadır ve ana kiriş sabit bir şekilde 
bu kaplamaya bağlıdır. Prototip şeklinde üretilen bu hazır parçalar yo-
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ğunluk ve yüzey olarak kalite gerekliliklerini yerine getirmektedir. İkinci, 
daha uzun süreli farklı parametreli bir test süreci de başarıyla sonuç-
landırılmıştır. Gürültü emisyonları bu denemelerde 85 desibelin altında 
olmuştur.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
imbau GmbH
Abt. ZBA
63263 Neu-Isenburg
Johann Gillig
Tel.: 06102/45-4640
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E 6.4 Çelik Hasır Bağlantılarının
Güvenli Bağlanması

4 ton ve daha ağır olan pa-
ketler halindeki çelik hasırlar, dört 
bağlantı yerine yalnızca askıların 
takılmasıyla indirilebilmekte ve ağır 
vasıtalarla sevk edilmektedir. Pa-
ketler arasındaki mesafelerin daha 
büyük olması dar mekan koşulları 
nedeniyle mümkün değildir.

Hazır beton sanayinde faaliyet 
gösteren bir işletme, çelik hasırla-
rın güvenli bir şekilde bağlanması-
nı sağlayacak bir yöntem geliştirdi. 
Sistem, çelik hasırların kaldırılması 
için gerekli bir aletten ve ayrıca 
paketin emniyete alınması için kul-
lanılan bir malafadan oluşmaktadır. 
Bir aralık oluşacak şekilde takımın 
ince yeri çelik hasırlar arasına geçi-
rilir ve bir kol ile aşağıya bastırılır. 
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Ardından bir bağlantı zinciri, yukarıdan çelik hasır paketinin ızgaraları ara-
sından geçirilir ve aralığın oluştuğu bölgede bir malafayla emniyete alınır. 
Bu işlem paketin başka üç yerinde de tekrarlanır.

Bağlantılara düğümlü tellerin asılmasına gerek olmadığı için bu şe-
kilde çelik hasır paketler güvenli şekilde yüklenebilmekte ve indirilebil-
mektedir. Düğümlü telin açılması veya yırtılması ve bu nedenle çelik hasır 
paketinin kayma riski bu yöntemle ortadan kaldırılmış olur.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Meier Beton GmbH
Zur Schanze 2
92293 Lauterhofen
Klaus Übler
Tel.: 09186/918-0
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E 6.5 Hazır Beton Parçalarının Asılması

Büyük beton plakalarının nak-
liyesi esnasında, iş yerinde ya da 
inşaatta vinç kancaları takılırken ya 
da çıkarılırken düşme kazaları ola-
bilmektedir. Bu çalışmalar şimdiye 
kadar merdivenler ya da farklı «em-
niyetsiz» tırmanma yöntemleriyle 
yapılmakta idi.

Beton fabrikasında yapı parça-
larının güvenli bir şekilde takılıp çı-
karılabileceği güvenli bir tırmanma 
yardımı tasarlanmıştır. Bu yardım 
katlanabilir masaların olduğu alana 
kurulmuştur ve portatif sürülebilir 
güvenlik önlemleri alınmış ve kay-
mayan bir çalışma alanı olan bir 
merdivenden oluşmaktadır.

Bu şekilde özellikle katlanabi-
lir masalarda hazırlanan inşaat parçaları güvenli bir şekilde vinç kancaları-
na takılabilecektir. Hazır beton parçalarının inşaatta kancadan çıkarılması 
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sorunun çözümü için kendinden em-
niyetli bir nakliye kancası geliştiril-
miştir. Nakliye kancası hazır beton 
parçalarının kulpuna takılır ve ka-
patılır. Hazır beton parçaları güven-
li bir şekilde kaldırılıp nakledilebi-
lecektir. Montaj yerinde kancanın 
çözülebilmesi için yükün tamamen 
yere indirilmesi gerekmektedir. 
Bundan sonra hava basıncı ile (inşa-

atta bulunan bir bisiklet pompası) kilitlenmiş kanca açılabilecektir. Yük 
asılı iken kancanın açılması mümkün değildir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 2002
Volker Weidemann
Ramser Str. 4 a
67310 Hettenleidelheim
Tel.: 0151/12536255
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E 6.6 Düşme Emniyeti

Çift duvar beton ögelerinin montajında dolum betonunun dökülmesi 
ve sıkılaştırılması esnasında sıklıkla düşme kazaları meydana gelmektedir. 
Çalışanlar duvarın üst tarafını genelde yürümek için kullanmaktadır. Bun-
lar genelde 5 ile 6 cm genişliğinde 9 ile 29 cm aralıklarla sabit bir şekilde 
birbirine bağlı olan beton kalıplardan oluşmaktadır. Özellikle dışa doğru 7 
derece eğimi ve 10 mm kaplı bir kenarı olan düz duvarların üst kısımları 
sorun oluşturmaktadır. Burada montajcının durma yeri 4 ila 5 cmlik bir 
alana kısıtlanmış olmaktadır.

Duvarların montaj destekleri iskelelerin duracağı yeri kapladığından, 
genel iskeleler ya da sehpalar burada kullanılmak için uygun değildir ve 
kullanılmamaktadır. Bu sebepten dolayı beton doldurmanın güvenli ve er-
gonomik bir şekilde yapılabileceği bir tür konsol iskelesi geliştirilmiştir. 
İskelenin kurulumu normal iskelelere nazaran %50 kadar daha kolaydır. Ay-
rıca bu yeni iskele sistemi belirgin bir şekilde yer kazanımı sağlamaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Ragano Betonfertigteile Recycling & Baustoffhandel GmbH & Co. KG
48527 Nordhorn
Hermann Stegink
Tel.: 05921/82 35
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E 6.7 Sprey Kullanımını Azaltmak

Hazır beton üretimhanelerinde kaplamaların yağlanması sıklıkla taz-
yikli havayla çalışan sprey tertibatları ile yapılmaktadır. Ayrıştırıcı madde-
ler girdabı bu aletlerde kaplama yağı tüketimine negatif etkide bulunmak-
tadır ve solunum yollarını etkilemektedir.

Kağlama yağının farklı bir yöntemle dağıtılması hava tazyikiyle ça-
lışan cihazların dezavantajlarını ortadan kaldırabilmektedir. Bu yeni ge-
liştirilen alet ile kaplama yağı rotasyon jetiyle buharlanır ve yer çekimi 
yoluyla kaplanacak yüzeye düşer.

Aletin denenmesi esnasında sprey madde miktarının azaldığını göz-
lemlenmiştir. Spreylenen madde dağılmadan eşit derecede dağıtılabilmek-
tedir. Hava daha az kirlenmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1999
RSG Rudi Schmidhäuser GmbH
Hauffstraße 9
75385 Bad Teinach-Zavelstein
R. Schmidhäuser
Tel.: 07053/92 90 01
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E 6.8 Nakliye Süreçlerinin Ayrıştırılması

Palet taşıma bandı tesislerinde 
yaralanma riskleri oldukça yüksektir. 
Paletler vagon yoluyla taşınmaktadır 
ve bu esnada çalışanların vagonlarla ya 
da paletlerle çarpışma olasılığı yüksek-
tir. Ayrıca tabana monte edilmiş taşıma 
plakaları sürekli takılma riski oluştur-
maktadır.

Bu risklerin engellenmesi için nak-
liye süreçleri tutarlı bir şekilde asıl iş 
yerlerinden ayrılmıştır. Çalışma alanları 
bir podyum yapısı üzerine aktarılmıştır. 
Nakliye düzlemi bu podyumun altında-
dır. Podyuma paletler büyüklüğünde kesitler yapılmıştır. «Yer altından nak-
ledilen» palet bir boşluğa geldiğinde podyum yüksekliğine kaldırılmaktadır 
ve bir sürgü yardımıyla podyum yüksekliğine sabitlenmektedir. Podyumlar-
daki bu açıklar trabzanlarla emniyete alınmıştır. Bu trabzanlar paletin kal-
dırılmasıyla birlikte katlanarak palete serbest ulaşım sağlanabilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Beton Kemmler GmbH & Co. KG Rittweg 35
72070 Tübingen
Rainer Spitzbarth
Tel.: 07071/70 61 03
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E 6.9 Taşıma Araçları Çalışanların Yükünü Alıyor

Bir şirket farklı kalınlıklarda ve ölçülerde bölme duvarları üretmek-
tedir. Bu duvarların montajı hazır kapalı binalarda, inşaat ya da mobil 

vinçleri kullanılamadığından şimdi-
ye kadar neredeyse her zaman elle 
yapılmakta idi.

Şimdi nakliyat ve montaj alet-
leri geliştirildi. Bunların yardımı ile 
bölme duvar ögeleri sorunsuzca kısa 
mesafelerde nakledilebilmekte ve 
montaj yerinde kurulabilmektedir. 
Her bir öge aynı kat üzerinde kapı-
lardan da geçebilen nakliye aracı ile 
taşınmaktadır. Duvar paletten alınır, 
yan dik şekilde taşınır, dikleştirme 
ve oturtulma için hazırlanır. Bu iş-
lemler neredeyse hiç güç gerektir-
memektedir.

Plakaların dikleştirilebilmesi 
için olan tertibat, dik şekilde du-
var ögelerini en dar alanlarda da 
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(el arabası gibi) hareket ettirilebi-
len montaj aracı üstündedir. Mon-
taj aracının dikleştirme esnasında 
devrilmesini engelleyecek dirsekli 
çıkıntıların gerekmemesi için kal-
dırgaç tavana dayanmaktadır.

Bu iki düzenek ağır işlerde bel 
omuriliğinin yükünü azaltmaktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 1998
Franz Carl Nüdling
Basaltwerke GmbH & Co. KG
36037 Fulda
Dr. Thomas Schmidt
Tel.: 0661/83 87-0
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E 6.10 Beton Bordür Taşlarının Düşmeye
Emniyeti

Büyük formatlı beton bordür 
taşlarının depolarda ambalaj bant-
larının çıkarılması esnasında dış 
taşlardan devrilenler olmaktadır. Bu 
sebepten dolayı çalışanların ayak ve 
bacak alanları riske girmektedir.

Beton sanayinde faaliyet gös-
teren bir şirket, beton bordür taş-
larının düşme emniyetini sağlayacak 
bir yenilik geliştirmiştir. Bu düşme 
emniyeti büyük bir tokaya ben-
zemektedir. Yani bu toka ambalaj 
bantlarının çıkarılmasından önce 
paletin altına itilir ve bu şekilde 
L-Taşıyıcıları dış bordür taşlarının 
devrilmesini engellemektedir. Bu ki-
tap desteği prensibiyle aynıdır.
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Bu emniyet tokası ile kolay 
yoldan hem yükleme alanında çalı-
şanların, hem de kullanıcıların ayak 
ve bacak güvenlikleri sağlanmış ol-
maktadır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler – Teşvik Ödülü 2001
Fritz Herrmann GmbH & Co.
Betonsteinwerke KG
Saasa Nr. 31
07607 Eisenberg
Lothar Friske
Tel.: 036694/400
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E 6.11 Orta Geçişli İstif Sürgüleme İşlemi

Hazır beton endüstrisinde hazır duvarlar iki taraflı olarak bir sürgü 
rafında depolanır.

Bunun için çalışan, parçaları 
sıkıştırmak veya tam olarak yer-
leştirmek için istiflenecek ve daha 
önceden istiflenen duvar elemanla-
rının arasında hareket etmelidir. Bu 
işlem sıkışma riski oluşturduğu için 
tehlikelidir.

Hazır beton endüstrisindeki 
bir işletme bir sistem geliştirdi. Bu 
sistem sayesinde hazır duvar parça-
larının iki taraflı istiflenmesi devam etmektedir, ancak sıkıştıracak veya 
istifleyecek olan çalışan kişi risk altında değildir. Orta geçişli bir istif sür-
güsünün yapılmasıyla artık hazır parçayı tehlikesiz şekilde yerleştirmek ve 
sıkıştırmak mümkündür.

İstif sürgüsünün yeni konstrüksiyonu işletme ortağı tarafından kulla-
nılmaktadır ve uygulamada kendini kanıtlamıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümüler – Teşvik Ödülü 2001
Massiv-Bau GmbH & Co.
Fertigbau KG
Rudolf-Diesel-Straße 7
96215 Lichtenfels/
Seubelsdorf Oswald Brandl
Tel.: 09571/92 40-0
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E 6.12 Kaplamalar için Güvenlik Programı

Hazır beton parçalarının üretimi sıklıkla insanlar ve ürün için riskler 
içermektedir. Özellikle kaplamalar alanında büyük kaza riskleri mevcuttur.

Kaplama tesisleri için bir güvenlik programı uygulamaya alınmıştır. 
Aşağıdaki konular bu bağlamda dikkate alınmıştır:

• 180° dönen kaplama birimine yeniden yapılandırılmış bir hidrolik 
sisteminin monte edilmesi.

• Kontrol için güvenli bir yönetim sistemi.

• Yönetimin kablosuz şekilde her yerden yapılabilir olması.

• Kablosuz durdurucu sisteminin olması.

• Kalıp almanın el değmeden yapılması.

Çalışanların çalışamama süreleri kazaların önlenmesi ile birlikte azal-
tılmıştır ve tesisin, çalışma süresinin yanında ömrü de uzatılmıştır. Kap-
lama için güvenlik programına tutarlı bir şekilde uyulması büyük maddi 
tasarruflar getirmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümüler
Stelcon AG
45131 Essen
Dipl.-Ing. Rainer Zähler
Tel.: 0201/87 83-109
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F 1.1 Asfalt Karışımlarının Üretimi

• Hareketli parçaların çarpması. Örn.: kova çekimi.

• Yüksekte bulunan çalışma yerlerinin düşmesi.

• Bitumen ile cilt teması sonucu yanmalar.

• Bitumen buharları ve aerosoller.

• Bitumenin su ile temasında: buhar kabarcıklarının patlamaya ben-
zer şekilde oluşması sonucu sıcak bitumenin köpürmesi.

• Bitumen tartısına giden hatta hidrostatik basınç.

• Lif eklerken yaralanma.

• Süzgecin değişiminde toz oluşumu.

Teknik Gereklilikler

• Hareket tertibatlarında, debriajda ve hareketli makine parçaların-
da tüm sıkıştırıcı ve kesici kısımların emniyete alınması gereklidir. Örn.: 

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Kova çekiş mekanizmasının ışık ba-
riyeriyle korunması ❶, yükleme si-
losunun alanında elektrikli emniyet 
giriş kapısı mevcut olmalıdır.

• Karıştırıcı kapakların elekt-
rikli emniyeti gereklidir.

• Siloların içine düşmeye karşı 
koruma mevcut olmalıdır.

• Yüksekte bulunan çalışma 
yerlerinin düşmeye karşı korunmalı-
dır. Örn.: Korkuluk ❷

• Bitumin numunelerinin alın-
ması için tertibat ❸ kullanılmalıdır.

• Bitumin tartısına giden hat-
ların kilitlenmesi için sürgü ❹monte 
edilmelidir.

Tamir/Bakım/Onarım

• Tesis parçaları kapatılmalı ve 
tekrar çalıştırmaya karşı emniyete 
alınmalıdır.

• Karıştırıcı ve siloların içeri-
sindeki çalışmalarda: Bölüm A 2.15 
ve A 4.5’deki gerekliliklere bakınız.

• Bitumen tartısına giden hat-
larda yapılacak çalışmalardan önce 
bitumenin geri pompalanması ge-
rekmektedir.

Bitumen ile Çalışma

• Sıcak bitumenin cilde teması önlenmelidir.

• Buharlar solunmamalıdır.

• Yanıcı maddeler sıcak bitumen ile temas etmemelidir.
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Bitumenin Depolanması

• Sağlığa zararlı buharların oluşumu engellenmelidir.

• Uygun depolama ve işleme sıcaklıklarına uyulmalıdır.

• Armatürlerin ve hatların temizlenmesi için: buhar kullanılmamalıdır 
ya da sıcaklık altında çözücü maddeler kullanılmamalıdır.

• Tankların yeterli derecede havalanması sağlanmalıdır.

• Pompalama için yalnızca sıcağa dayanıklı hatlar ve hortumlar kul-
lanılmalıdır.

Önleyici Muayeneler

• Gerekli olduğunda G26

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu eldivenler,

• Gerekli olduğunda eldivenler, kask, gözlük, düşmeye karşı donanım, 
solunum sistemi koruyucuları kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• EN 536 “Yol Yapım Makinaları - Asfalt Karıştırma Tesisleri - Gü-

venlik Kuralları”
• A2.15, A 4.5, F1.2, F 1.3, F 1.4
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F 1.2 Sıcak Depolama

Asfaltın sıcak depolanması alanında yapılan çalışmalar genelde bakı-
mı, ayarlamayı ve hataların düzeltilmesini kapsar.

• Emniyete alınmamış hareketli parçalar. Örn.: pneumatik çalıştırılan 
kapaklar, dağıtıcı araçlar.

• Toz.

• Sıcak karışımlarla temas.

• Eksik aydınlatma.

• Kısıtlı hareket alanı.

• Kafa üstü çalışma.

• Uygunsuz kişisel koruma donanımlarının kullanımı.

• Yetersiz deneyim ve nitelik.

• Zaman baskısı, hatalar.

• Yetersiz organizasyon.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Hareketli makine parçalarında sıkıştırıcı ve kesici kısımların emni-
yete alınması gereklidir ❶.

• Çalışma esnasında girişi engelleyen bir tedbir alınmalıdır. Örn.: et-
rafını çevirme, kapatma şalteri olan kapı ile ulaşım.

• Ekipmanlar uygun şekilde emniyete alınmalıdır. Örn.: depo barınak-
larının kapakları.

• Depo barınakları örtülmelidir. Örn.: ızgara kapakları.

• Güvenli durma yerleri sağlanmalıdır.

• Yüksekte bulunan çalıma yerleri düşmeye karşı emniyete alınmalıdır.

Tamir/Bakım/Onarım

• Bakım, temizleme, ayarlama ve onarım çalışmalarında süreçler 
planlanmalıdır.

• Enerji, pneumatik dahil, kesilmelidir.

• Üreticinin kullanma talimatlarına uyulmalıdır.

• Sorumlu kişinin ve çalışanların nitelikleri belirlenmelidir.

• Bu alanda yapılacak çalışmalar için yalnızca deneyimli ve nitelikli 
çalışanlar tayin edilmelidir.

• Deneyimsiz ya da yeni olan çalışanlar denetim altında çalıştırılmalıdır.

• Gerekli iş gereçleri ve kişisel koruma donanımları tahsis edilmeli ve 
kullanılmalıdır.

• Mevcut sürgüleme tertibatları kullanılmalıdır. Örn.: menteşe.

• Çalışmaların bitirilmesinden sonra düzen ve temizliğe öze gösteril-
melidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar,

• Gerekli olduğunda kask, göz koruyucuları, eldivenler kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• F1.1
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F 1.3 Yükleme Siloları: Tıkanmayı Temizleme

Yükleme silolarında büyük ısı farklılıklarından dolayı tıkanmalar olu-
şabilmektedir. Bunlar genelde dış etkenlerden (hava değişiklikleri) kay-
naklanmaktadır.

• Emniyete alınmamış hareketli parçalar. Örn.: pneumatik çalıştırılan 
huni kapakları.

• Düşen ya da gevşeyen materyaller. Örn.: gevşeyen karışım.

• Merdivenlerin, iskelelerin düşmesi.

• Sıcak karışımlarla temas.

• Eksik aydınlatma.

• Kısıtlı hareket alanı.

• Hiç ya da yetersiz emniyete alınmış ulaşım yolları.

• Zor dinamik işler. Örn.: uzun kargılarla deşmek.

• Kafa üstü çalışmak.

• Duruma uygun olmayan kişisel koruma donanımları.

• Yetersiz deneyim ve nitelik.

• Zaman baskısı, hatalar.

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Teknik Gereklilikler

• Alan emniyete alınmalıdır.

• Uygun huni kapakları seçilmelidir.

• Uygun durma yerleri belirlenmelidir. Örn.: kaldırma platformu ya 
da iskele.

Tamir/Bakım/Onarım

• Enerji, pneumatiğin dahil, kesilmelidir.

• Çalışmaların sürçleri planlanmalıdır.

• Kullanma talimatları dikkate alınmalıdır.

• Gerekli iş gereçleri ve uygun kişisel koruma donanımları tahsis edil-
meli ve kullanılmalıdır.

• Gözetim ve nitelikler belirlenmelidir.

• Yalnızca nitelikli çalışanlara bu görev verilmelidir.

• Deneyimsiz ya da yeni olan çalışanların bu işleri yapmasına yalnızca 
gözetim altında izin verilmelidir.

• Hiç bir zaman kafa üstü eşelenmemelidir. ❶

• Çalışmaların bitirilmesinden sonra düzen ve temizliğe özen göste-
rilmelidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabılar ve kask,

• Gerekli olduğunda göz koruyucuları kullanılmalıdır.

Tedbirler

Ek Bilgiler
• Üreticinin Kullanma Talimatı
• A1.2



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

545

F 1.4 Trikloretilen ile Çalışma

• Büyük miktarda yutulması durumunda narkotik etki riski oluşmak-
tadır.

• Yanarken (yüksek derecelerde ya da alüminyum eklendiğinde) fos-
gen (ciğere zarar veren savaş gazı) oluşmaktadır.

• Kanserojendir. ❶

Çalışma

• Trikloretilen yalnızca aynı işlevi 
gören başka yöntemler mevcut olmadı-
ğında kullanılabilmektedir.

• Elüsyon otomatları yalnızca kapalı 
sistemlerde kullanılabilmektedir ❷.

• Elüsyonlaştırılmış numunenin iş-
lenmesine devam etmeden önce iyice 
soğuması beklenmelidir.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Sıcak bitumenin damıtıcıdan düzenli olarak tamamen boşaltılma-
dan, bir kısmın kalması koşuluyla bırakılması gerekmektedir. Bu şekilde 
sıcak trikloretilen çıkamamaktadır.

• Tesisin doldurulması esnasında hava akımının doldurulan maddeden 
dışarıya doğru olması gerekmektedir.

• Etki azaltılmalıdır.

Çalışma Kısıtlamaları

• Gençler bu çalışmaları yalnızca eğitimlerinin bir parçası ise ve bu 
konularda eğitim almış bir sorumlunun (usta) gözetiminde yapabilirler.

• Hamile kadınların trikloretilen ile çalışmaları yasaktır.

Önleyici Muayeneler

• Trikloretilen ile çalışırken G14’e göre muayene yapılması gereklidir.

Kişisel Koruma Donanımları

• Eldivenler, solunum sistemi koruyucuları ❸ kullanılmalıdır.

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Madde Yönetmeliği
• DIN Güvenlik Bilgi Formu
• A1.3
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F 2.1 Aşırı ve Alçak Basınç Koruması

Bitümen depolama kaplarının 
doldurulmasında aşırı ya da alçak 
basınç sonucu arızalar olabilmekte-
dir. Bu kabın patlamasına da sebep 
olabilir. Genelde madde birikmesi, 
yapışması ya da benzeri durumlar 
sonucu havalandırma borularında 
daralma ya da sıkışma olmaktadır.

Depo kaplarına bir emniyet dis-
ki aracılığıyla açırı ya da alçak basınç koruması kurulmuştur. Bu emniyet 
diskleri belirli bir basınç düzeyinde önceden tanımlanmış bir güvenlik fak-
törüne ayarlanmıştır. Havalandırma kapanırsa aşırı basınç bu diskler ara-
cılığıyla atmosfere verilmektedir. Alçak basınç oluşması durumunda ise, 
diskler iç tarafa döner ve bu şekilde basınç dengelenmiş olur.

Bu aşırı ya da alçak basınç korunması kurulduktan sonra şirkette hiç 
bir konu ile ilgili sorun yaşanmamıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Weser-Mischwerke
Dr. J. Schmidt
GmbH & Co. KG
Hemelinger Hafendamm 22
28309 Bremen
Jens-Uwe Prütz
Tel.: 0421/458 02 17
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F 2.2 Sıcak Bitümenin Basınçsız Bir Şekilde
Alınması

Asfalt karıştırma tesislerinde düzenli olarak alçak basınç altında olan 
üretim hatlarından materyal numuneleri alınmaktadır. Bu esnada sıcak bi-
tümen sıçramasından dolayı yanmalar olabilmektedir.

Sıçrama riskini engellemek için basınçsız bir şekilde sıcak bitümen 
alınması için bir düzenek geliştirilmiştir. Bu düzenek üretim hatlarına ya 
da dolum sistemlerine monte edilebilen baypas hatlı bir 3 yollu armatür-
den oluşmaktadır. Numunenin parçalar halinde alınması esnasında sıcak 
bitümenin baypastan aralıksız akışı garantilenmiş olur.

Sıcak bitümen sıçraması sonucu yanma riski büyük ölçüde engellen-
miş olur ve numune basınçsız bir şekilde alınmış olmaktadır. Baypas karış-
ma işlemini engellenmemektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Behälter-, Apparate- und Westhydraulik-Becker Stahlbau Dresden 
GmbH
Reichelbacherstraße 1
02894 Buchholz
Norbert Piekarek
Tel.: 035876/4 22 71
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F 2.3 Materyal Akışını Destekleyen Platformlar

Yağmur, ıslaklık, kar ya da buzlan-
mada taş yapı malzemeleri materyal 
akışı karıştırma tesisinin toplama ban-
dı dozlama esnasında el ile desteklen-
melidir. Bunun için üreticiler platform-
lar ya da podyumlar yapmamışlardır.

Şirketin tüm karıştırma tesis-
lerine çalışanların materyal akışını 
destekleyebilecekleri yönetim plat-
formları monte edilmiştir.

Bu platformlar yoluyla materyal 
akışı sonucu oluşan üretim kayıpları 
azaltılmış ve kazalar sonucu çalışan-
ların işe gelememe zamanları ta-
mamen ortadan kaldırılmıştır. Kötü 
hava koşullarında bile yapılan kontrollerde dozajlama incelenebilmiştir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Voigtsgrüner
Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG
Schönfelser Straße 1
08144 Hirschfeld
Frank Kunze/
Matthias Förster
Tel.: 037607/862-0
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F 2.4 Tamir İşlemleri: Sinyal Bayrağı Uyarıyor

Hunilerde yapılan tamir çalışmalarında çalışanların yük altında gö-
mülme riski vardır.

Hunilerde tamir çalışmaları yapılırken dışarıda iyi görünür bir şekilde 
(tüm diğer güvenlik tedbirlerine ek olarak) bir sinyal bayrağı asılmaktadır. 
Bu şekilde tamire müdahil olmayan diğer çalışanlara çalışmaların bitme-
diği gösterilmektedir.

Bu ek uyarı ile her çalışan tamir çalışmalarının sürdürüldüğünü ve 
tesisin kullanıma hazır olmadığını görebilmektedir.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
Asphalt-Mischwerke Mecklenburg GmbH & Co. KG
Mischwerk Consrade
Am Consrader Berg 8
19086 Consrade
Siegfried Spelling
Tel.: 0385/20 80 20
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G 1.1 Jeofiziksel Zemin Etüdü

Jeofiziksel zemin etüdü çerçevesinde gerçekleştirilen bütün faaliyet-
ler ve gerekli önlemler, Madencilik talimatnamesi oluşturan derin sondaj 
yönetmeliğine tabiidir. Derin sondaj yönetmeliği koşulları işletme planında 
veyahut şirketin özel işletme planında göz önünde bulundurulur. İşletme 
planının / özel işletme planının içeriği (işletme) görev talimatları doğrul-
tusunda, özellikle de JSA (görev güvenlik analizi) ve/veya yönetim sistem-
lerinde (GSU dokümanı) uygulanmaktadır.

• Çukur, zemin engebeleri, delik, çalılık, serilmiş kablo gibi engellere 
takılıp düşülmesi,

• Sahada ayağım kayması ve burkulması,

• Çit ve çalılıklara takılma,

• Arazide seyredilen motorlu araçların hızının ve sürüş stilinin uygun 
olması,

• Manevra yapan motorlu araçların çarpması,

• Boru gruplarının vidalanması esnasında parmakların sıkışması,

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Dönen parçaların etkisine girme,

• Eklem zorlamaları,

• Malzeme ve sondaj donanımının kaldırılması ve taşınması,

• Gürültü patlaması (vibrasyon sismiği),

• Değişen iklim şartları sebebiyle sağlık tehditleri

Arazi Çalışmaları

• Arazide atış traverslerinin ve jeofon hatlarının tespiti, jeofonların 
yerleştirilmeleri ve patlatma fişeklerinin ve jeofonların kablo bağlantıları 
ile serilen kabloların ve cihazların sökülmesi büyük bir itinayla gerçekleş-
tirilmelidir.

• Kablolar ilmik meydana gelmeden serilmelidir.

• Açık arazide hareket ederken çukur, delik gibi takılma ve tökezleme 
tehlikesi olan yerlere dikkat edilmelidir. İklim şartlarından koruyan elbise-
ler hazır bulundurulmalıdır.

• İş giysileri, personelin açık arazide iyi bir biçimde tanınır olacakları 
şekilde olmalıdır (örn. uyarı yeleğinin taşınması).

• Geriye tepen dallar yüzde ve gözde yaralanmalara yol açabilir. Uy-
gun kişisel koruma donanımı hazır bulundurulmalıdır (koruma gözlüğü / 
vizör).

Araçlar

• Taşıtların hızları ve araçların arazide seyir biçimleri yerel şartlara 
uyumlu olmalıdır.

• Motorlu taşıtların arazide seyirleri esnasında araç harekete geçme-
den önce özellikle frenler, farlar, uyarı donanımı ve lastikler olmak üzere 
güvenilir bir biçimde seyredebileceği yönünde kontrol edilmelidir.

• Arazide seyir esnasında emniyet kemerleri takılı olmalıdır.

• Görüşün kısıtlı olduğu geriye doğru hareketlerde hareketi yönlen-
direbilecek birisi görevlendirilmelidir ve bu kişi sürücünün görüş alanında 
bulunmalıdır.

Tedbirler
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Kişisel Koruma Donanımları

• İklim şartlarına uygun giysi, 
uyarı yeleği, ayak bileğini saran ko-
ruyucu ayakkabı, koruma gözlüğü, 
koruyucu kulaklık ❷ (vibrasyon sis-
miğinde), koruyucu kask.

Ek Bilgiler
• Genel Federal Maden Yönetmeliği, tüm maden çalışma alanları 

için “Genel Federal Madencilik Talimatnamesi”
• Eyaletlerin “Derin sondaj yönetmeliği”
• A 1.1, A 1.3, A 1.8, A 1.16
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G 1.2 Patlatma Operasyonları - Jeofizik

• Arazide takılıp düşme ve düşme

• Sondaj pompasının çekilmesi esnasında yükün yukarı çekilmesi

• Yeterli derinlikte olmadan yükün patlatılması

• Yükün çok yüksek ısı sebebiyle patlaması (≥ 75°C )

• Aletlerden, hatlardan, elektrostatikden ya da kıvılcımlardan oluşan 
elektrik akımları -20°C’nin altındaki derecelerde patlayıcıların kullanım 
güvensizliği

• Sondaj pompasında patlayıcı artıkları

Patlatma İzni

• Patlatma çalışmalarını, yalnızca Patlayıcılar Yasasına göre uygula-
nan patlatma yöntemi için izni olan şirketler yapabilmektedirler.

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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Bildirim Yükümlülüğü

• Patlamalar ilgili devlet kurumuna bildirilmelidirler.

Sorumluluk

• Patlayıcılarla çalışmalar esnasında yalnızca patlatma sorumlusu so-
rumludur ve karar verebilmektedirler.

Patlatma Sinyalleri

• Patlatma sinyallerinin anlamları bildirilmelidir.

Bunlar:

1. Patlatma sinyali - uzun bir ses - hemen emniyete alınmalıdır.

2. Patlatma sinyali - kısa iki ses - ateşleme yapılmaktadır.

3. Patlatma sinyali - kısa üç ses - patlatma bitirilmiştir.

Genel Gereklilikler

• Araziye ve iklime uygun kıyafet ve ayakkabılar giyilmelidir.

• Yükün derinde olduğu kontrol edilmelidir (gerektiğinde boruların 
çekilmesinden önce yük imha edilmelidir).

• Açık sondaj kuyusunda yapılan patlatmalarda her zaman bir emni-
yet çubuğu kullanılmalıdır.

• Kuru ya da vurarak yapılan sondajlamada yüklemeden önce yük me-
kanının soğutulması gereklidir.

• Araçların, aletlerin, elektrikli hatların ve telsizlerin mesafelerine 
dikkat edilmelidir.

•-20°C’nin altındaki sıcaklıklarda patlamaların yapılmaması gerek-
mektedir.

• Patlayıcı maddeler için özel depolama koşullarına uyulmalıdır.

İşletme Talimatları

• Aşağıdakiler ile ilgili tespitler yapılmış olmalıdır:

- patlayıcı maddelerin taşımacılığı

- patlayıcı maddelerin depolanması

- patlayıcı maddelerin geçici olarak saklanması
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- patlatma esnasında dikkat edilecekler

- patlayıcı maddelerin kaybı, bulunması ve imha edilmesinde ve pat-
lamayan maddelerin bulunmasında davranışlar.

Personelin Sorumlulukları

Patlayıcı maddelerin yalnızca devlet iznine sahip kişilerce kullanıla-
bilmektedir.

Ek Bilgiler
• Patlayıcı Maddeler Yasası
• Patlayıcı Maddeler Yasasının 1.-3. Yönetmelikler
•Tehlikeli Maddelerin Karayolu ve Demir Yolu ile Ulusal Sınırlar 

İçerisinde ve Sınır Ötesine Taşınması Yönetmeliği (Karayolu ve 
Demiryolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

• Sismik Yönetmeliği
• Eyalet Madencilik Yönetmeliği
• Jeofizik Toprak Analizlerinde Patlatmalar için Talimatlar
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G 1.3 Sondaj Kulelerinin Kurulması ve Sökülmesi

Sondaj kulelerinin kurulması ve sökülmesi çerçevesinde gerçekleşti-
rilen bütün faaliyetler ve gerekli önlemler, madencilik alanı için hükümler 
içeren Derin Sondaj Yönetmeliğine tabiidir. Derin Sondaj Yönetmeliği ko-
şulları işletme planında veyahut şirketin özel işletme planında göz önünde 
bulundurulur. İşletme planının / özel işletme planının içeriği (işletme) gö-
rev talimatları doğrultusunda, özellikle de JSA (görev güvenlik analizi) ve/
veya yönetim sistemlerinde (GSU dokümanı)

• Yüksekteki çalışma sahalarından aşağıya düşülmesi

• Aşağı düşen nesnelerin çarpması

• Devrilen eşyaların çarpması

• Sarkaç hareketinde bulunan yüklerin çarpması

• Ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması

Sorumluluk

• Kule kurulum ve sökülme işlemi öncesi bu işleme katılan personelle 
güvenlik hususunda bilgilendirme gerçekleştirilmeli ve sorumluluklarıyla 

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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yetkileri tespit edilmelidir. Yetkili denetim personeli kurulum sistemini 
incelemelidir.

• Katlamalı ve teleskop kulelerin kurulması ve sökülmesi ile yer de-
ğiştirilmesi uzman personelin veyahut uzman kontrol görevlisinin gözeti-
minde gerçekleştirilmelidir.

• Gözetim personelinin talimatları ve işaretleri bilinmeli ve bunlara 
riayet edilmelidir.

Genel Hususlar

• Üreticinin kuruluma ilişkin talimatlarına riayet edilmelidir.

• Yüksek yerlerdeki çalışma konumlarında örn. düşmeye karşı şahsi 
güvenlik donanımları vasıtasıyla güvenlik sağlanmalıdır.

• Personel, kulenin yukarıya doğru çekilmesi esnasında kulenin düşme 
sahasında bulunmamalıdır.

• Her yük ilk olarak zeminin hemen üzerinde salınma hareketi kaza-
nacak kadar yukarıya çekilmelidir. Ancak bu komundan sonra bağlantıların 
sağlam olduğunun ve yükün dengelenmiş olduğunun tespiti mümkün olur.

• Yüksekteki çalışma konumlarında gerekli olan aletler ve küçük par-
çalar aşağı düşmelerine karşı güvenceye alınmalıdır.

• Bağımsız parçalar kaldırılırken özellikle dikkatli olunmalıdır: Bu 
parçalar sıkışmış olduğunda bir anda yerlerinden kurtulup etrafta savru-
labilirler.

• Alt kısmın sökülmesi esnasında korkuluklu merdivenler mümkün ol-
duğu kadar alt kısımda bırakılmalıdır.

• Henüz sabit bir biçimde takılmamış parçaların üzerine çıkılmama-
lıdır.

• Katlamalı kulelerin dikilmesi öncesi kurulum platformunda vida, 
somun, rondela pulu veya değişik aletler gibi parçaların kalıp kalmadığı 
kontrol edilmelidir.

Dayanak Vasıtaları / Katlamalı veya Köşeli Kasnak

• Taşıyıcı kuvvet, taşıma ve dayanak vasıtalarında yer almalı ve yüke 
eşit olmalıdır.

• Katlamalı veya köşeli kasnaklar ve kullanılan taşıma ve dayanak 
vasıtaları ile küpeler sadece kusursuz bir durumdayken kullanılmalıdırlar.
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• Katlamalı veya köşeli kasnaklar sadece uygun ve taşıma kabiliyeti 
olan dayanak noktalarında kullanılmalıdırlar.

• Bağımsız parçaların veya yapı gruplarının sökülmesi esnasında ilk 
olarak dayanak ipi tespit edilmelidir, daha sonra cıvata veyahut vidaların 
sökülmesine başlanabilir.

• Dayanak ipleri, asılı parçadan ancak bu parçanın sağlam bir biçimde 
tespit edilmesi sonrası sökülmelidir.

Gerdirme İpleri

• Gerdirme iplerinin kullanıl-
ması öngörülmüşse, üreticinin kuru-
lum talimatlarına uygun bir biçimde 
kullanılmalı ve asla “kulenin dikil-
mesinde” kullanılmamalıdır!

• Toprak ankrajları kohesif ve 
dökme zeminler için uygun değildir. 
Toprağa yerleştirilmiş ve yüke uygun 
sabitleme halkası ❶ olan beton ank-
rajlar daha uygundur.

Hidrolik Kurma ve Sökme

• Kulenin dikilmesinden önce tankta yeterli oranda hidrolik yağ bu-
lunduğuna dikkat edilmelidir.

• Kule yatırılırken tankın geri akış miktarını alabilecek kapasitede 
olmasına dikkat edilmelidir.

• Her çalıştırma öncesi hidrolik sistem havalandırılmalıdır.

• Kule kurulurken sadece müsaade edilen basınç aralığında çalışıl-
malıdır. Bu sebeple basınç seviyesi sürekli olarak kontrol edilmelidir. Aynı 
şekilde manometre de dikkatlice kontrol altında tutulmalıdır.

• Kule kurulduktan ve açılması sonrası mekanik olarak cıvata, kilit 
mandalı gibi donanımlarla emniyete alınmalıdır. Gerektiğinde hidrolik valf 
kolu emniyete alınmalıdır.

İşletme Talimatı

• Personel, işletme talimatı vasıtasıyla bilgilendirilmelidir.
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Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G 26, G 41.

Kişisel Koruma Donanımları

• Emniyet ayakkabısı, kask, düşmeye karşı kişisel koruma donanımı, 
solunum maskesi.

Ek Bilgiler
• Genel Federal Maden Yönetmeliği, tüm maden çalışma alanları 

için “Genel Federal Madencilik Talimatnamesi”
• Eyaletlerin “Derin sondaj yönetmeliği”
• Kaza Önleme Yönetmeliği, Ek kısmına bakınız
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G 1.4 Petrol Sondaj Çalışmaları (petrol/doğalgaz)

Petrol ve doğalgaz çıkarılması çerçevesinde gerçekleştirilen bütün fa-
aliyetler ve gerekli önlemler, madencilik talimatnamesini oluşturan Derin 
Sondaj Yönetmeliğine tabiidir. Derin Sondaj Yönetmeliği koşulları işletme 
planında veyahut şirketin özel işletme planında göz önünde bulundurulur. 
İşletme planının / özel işletme planının içeriği (işletme) görev talimatları 
doğrultusunda, özellikle de JSA (görev güvenlik analizi) ve/veya yönetim 
sistemlerinde (GSU dokümanı) uygulanmaktadır.

• Yüksekte bulunan çalışma sahalarından aşağı düşülmesi

• Düşen, devrilen, yuvarlanan ve sarkaç hareketi yapan nesnelerin 
çarpması

• Hareketli parçalarda sıkışma

• Askıda bulunan yüklerin altında durulması

• Tökezleme, düşme ve kayma

• Ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması

En Sık Karşılaşılan Riskler
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Genel Hususlar

• Yüklerin vinç, çıkrık gibi uygun kaldırma vasıtalarıyla taşınması

• Nivelman ve ölçüm halatlarının kullanılması esnasında halatların 
tehlikeli bölgesinde bulunulmamalıdır (ölçüm sondaları yerleştirilirken ko-
laylıkla ilmik meydana gelebilir)

• Köşeli kasnaklar güvenilir bir biçimde tespit edilmelidir; hareket 
kolaylığına ve yağlanmış olmalarına dikkat edilmelidir

• 35 mm üzeri çapa sahip basınç altındaki hortumlarda bağlantı ve 
ekleme kısımlarının kendiliğinden açılmalarına karşı önlem alınmalıdır

• Yüksek iç basınç altında bulunan mafsallı hatların etrafta savrulma-
larına karşı önlem alınmalıdır

• Sondaj esnasında olası püskürmeye karşı boşaltma uygulanmalıdır

Rod Çalışmaları

• Sondaj bileşenlerinin karşılanması ve kırılması mümkün olduğu 
kadar hidrolik vidalama donanımlarıyla gerçekleştirilmelidir (Iron Rough-
neck)

• Maşalar Easy Torque veya benzer tertibatlarla çalıştırılmalıdır

• Maşalara aşırı yüklenilmemelidir; genişlemiş bulonlar, arızalı kilit-
ler, körelmiş bıçaklar gibi hatalı maşalar kullanılmamalıdır

• Maşa ve kamalardaki körelmiş bıçaklar zamanında değiştirilmelidir; 
bıçak dışarı vurulurken dikkatli olunmalıdır: araya sac veya sertleştirilme-
miş Demir konulmalı, emniyet gözlüğü ve eldiven takılmalıdır

• Maşalar sadece tutamaklardan tutulmalıdır ❶

• Rodların ayrılmasında asla döner tabla kullanılmamalıdır, iki maşa 
yerleştirilmelidir

• Bağlantılar ayrılırken çekme halatında kuvvetölçer kullanılmalıdır; 
maşaların darbe sahasında bulunulmamalıdır

• Rod, boru, ağır mil ve ağızlarda bulunulmamalıdır Ağır mil kaldırma 
parçalarına daima karşı ağırlık takılmalıdır

• Elevatörler sadece kilitli taraftan ve tutamaklardan açılmalıdır

Tedbirler
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Askı Sehpası Üzerinde
Yapılan İşler

• Aşağı düşmeye karşı güvenlik 
donanımı mevcut olmalıdır ❷

• Askı sehpasının yeri kayma-
yan bir maddeyle kaplı olmalıdır; 
işe başlamadan önce buz ve kar gi-
derilmelidir.

• Askı sehpasında seyyar bütün 
parçalar aşağı düşmelere karşı gü-
venceye alınmış olmalıdır

• Sehpa personeli teleferik do-
nanımı kullanımıyla aşina olmalıdır 
ve hızlı ve güvenilir bir biçimde eri-
şilir ve kullanılabilir olmalıdır ❸

Boru Döşeme Platformlarının
Kullanımı

• Platformda aşırı miktarda 
personel veya malzeme bulunma-
malıdır

• Platforma sadece öngörül-
müş yerlerden çıkılmalıdır

• Giriş ağzı emniyete alınma-
lıdır

• Salınabilir platformlar isten-
meyen salınımlara karşı emniyete 
alınmalıdır

Yardımcı Bucurgatla Gerçek-
leştirilen Çalışmalar

• Giriş ağzı emniyete alınma-
lıdır

• Masa tertibatı, kaldırma ka-
pakları gibi çalışma sehpasındaki 
yükler yardımcı bucurgatla hareket 
ettirilmelidir ❹
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• Bucurgata aşırı yük bindirilmemelidir; taşıma kapasitesi göz önünde 
bulundurulmalıdır; yük daima görsel olarak kontrol edilmelidir

• İşletme personeli idare birimini sadece yük yerleştirildikten sonra 
terk etmelidir

Rod Borularının Saklanması

• Aralara destek konulmalıdır, asla “boşluklu” depolama gerçekleşti-
rilmemelidir

• Her katman yuvarlanmalara karşı emniyete alınmalıdır ❺

• Rod ortasından aşağı atlanıl-
mamalıdır

Yükleme ve Kaydırma

• Borular eğik bir biçimde kay-
dırılmamalıdır

• Boru ve rodlar yanlardan kay-
dırılmalıdır

• Kaydırma esnasında kaydırı-
lan boruların veya rodların önündeki 
araçlarda veya istiflerde hiç kimse 
bulunmamalıdır

• Yükleme ve boşaltma işlemi için uygun forkliftler veya araç vinçleri 
kullanılmalıdır

Alarm Planı

• Püskürme tehlikesi mevcut olduğunda: tehlikeli durum savunma 
planı uygulanmalıdır, düzenli tatbikatlar yapılmalıdır (Kick-Drill)

• Asitli gaz içerisindeki sondajlarda: Gaz alarm planı oluşturulmalıdır: 
H2S donanımı ve eğitimli ve uygun personel çalıştırılmalıdır; kaçış araçları 
bulundurulmalıdır

Bakım/Onarım

• Tertibatlar kapatılmalı ve yanlışlıkla işletilmeye karşı emniyete 
alınmalıdır.

• Basınç altında bulunan hatlarda ve tertibatlarda çalışırken basınç 
önceden ortadan kaldırılmalıdır.
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• Yüksekte bulunan yerlerde gerçekleştirilen onarımlarda düşmeye 
karşı emniyet tedbirleri alınmalıdır.

• Aletler aşağı düşmelere karşı emniyete alınmalıdır.

İşletme Talimatları

• Personel işletme talimatları vasıtasıyla düzenli aralıklarla eğitilme-
lidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G 26, G 41

Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabı, kask, eldiven, koruma gözlüğü, koruyucu kulak-
lık (örn. gaz testlerinde, gaz veya petrol çıkışında), solunum cihazı

Ek Bilgiler
• Genel Federal Maden Yönetmeliği, tüm maden çalışma alanları 

için “Genel Federal Madencilik Talimatnamesi”
• Eyaletlerin “Derin sondaj yönetmeliği”
• A 1.2, A 1.17, A 2.2, A 2.4, A 3.6, A 3.7, A 4.7, A 4.9, G 1.6, G 

1.7, G 1.8
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G 1.5 Petrol ve Doğalgaz Çıkarılması

Petrol ve doğalgaz çıkarılması çerçevesinde gerçekleştirilen bütün fa-
aliyetler ve gerekli önlemler, madencilik talimatnamesini oluşturan Derin 
Sondaj Yönetmeliğine tabiidir. Derin Sondaj Yönetmeliği koşulları işletme 
planında veyahut şirketin özel işletme planında göz önünde bulundurulur. 
İşletme planının / özel işletme planının içeriği (işletme) görev talimatları 
doğrultusunda, özellikle de JSA (görev güvenlik analizi) ve/veya yönetim 
sistemlerinde (GSU dokümanı) uygulanmaktadır.

• Yüksekte bulunan çalışma sahalarından aşağı düşülmesi

• Bodrum ağızlarından aşağı düşülmesi

• Boğucu veya zehirli gazların ve/veya tehlikeli maddelerin açığa çı-
karılması

• Basıncı sıfırlanmamış hatlarda, mahfazalarda veya sondaj deliği 
başlıklarında çalışılması

• İşletme eksantriği ve devam eden pompa tahrikinde dinamometre 
ölçümü gibi hareketli parçalara sıkışma

• Aşağı düşen parçaların çarpması

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Petrol sahasındaki mafsallı hatlar gibi etrafta salınan parçaların 
çarpması

• Numune alımında yanma tehlikesi

Gaz, Yangın ve İnfilak Güvenliği (bkz. ayrıca Bölüm G 1.8)

• Güvenlik sahalarının tespit edilmesi ve işaretlenmesi

• Yangın ve infilak bölgelerinde sadece müsaade edilen donanım ve 
aletlerin kullanılması

• Elektrostatik yüklenme vası-
tasıyla kıvılcım meydana gelmesinin 
bütün tertibatların topraklanması 
vasıtasıyla önüne geçilmesi

• Sigara içilmesinin ve açıkta 
ateşin yasaklanması

• Yangın söndürme tertibatları-
nın ❶ ve gaz koruma donanımlarının 
bulundurulması ve erişilebilirliğine 
dikkat edilmesi

• Kolay tutuşabilir maddelerin 
depolanmaması

• Yazılı çalışma müsaadesinin alınması

Petrol Çıkarma Sondajlarında Çalışma

• Bodrum ağızlarının üzeri örtülü olmalıdır; kaplama kaymamalıdır.

• Sondaj deliği ölçümleri gibi sondaj üzerindeki halat ve tel serim 
işlerinde olası ilmik meydana gelebilecek bölgelerden uzak durulmalıdır.

• Açılan halatlar sadece mekanik sıyırıcı ile temizlenmelidir; hare-
ketli halatlara asla elle dokunulmamalıdır (aynı husus pompa rodu ve çıkış 
boruları için de geçerlidir).

• Serbest ve test çıkarmalarda tanklara, çukurlara vs. giden tahliye 
hatta iyi biçimde ankraj uygulanmalıdır.

Tedbirler
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Derin Pompalarda Çalışma

• Tahrik sistemi kapatılır ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı emniyete 
alınır ❷.

• Parlatılmış rod ve salmastra işlerinde: anılan parçalar ve kenet gibi 
yukarı itilmiş parçalar aşağı düşmelere karşı emniyete alınmalıdır.

• Yeni sarımlarda savak kapağı açık tutulmalıdır.

• İşleyen pompa tahriki üzerinde gerçekleştirilen dinamometre öl-
çümlerinde parlatılmış rod askısı ve atbaşı tarafından meydana getirilebi-
lecek ezilmelere karşı dikkat edilmelidir.

Gaz Çıkarma Tesislerinde Gerçekleştirilen İşler

• Ziyaretçiler giriş iznine tabii tutulmalıdır.

• Çalışmalar sadece yazılı çalışma izniyle gerçekleştirilmelidir.

• Çalışma mekanları, özellikle acil çıkış kısımları olmak üzere yollar 
daima açık bulundurulmalıdır.

• Araçlar seyir yönünde bırakıl-
malı veyahut park edilmelidir.

• Sadece yetkili kontrol görev-
lilerinin izniyle girişe müsaade edil-
melidir.

• Tehlikeli konsantrasyonlarda 
H2S meydana gelme ihtimalinin göz 
önünde bulundurulduğu durumlarda 
kaçış donanımları daima kolaylıkla 
erişilebilir ve kullanılabilir mesafe-
de bulunmalıdır.

• Rüzgar torbasına dikkat edil-
melidir ❸.

Yatakların İşleme Tabi Tutulması

• Asitleştirme işleri esnasında pompa agregatlarının ve diğer işletme 
malzemelerinin kurulumunda tespit edilmiş olan güvenlik sahalarına riayet 
edilmelidir (aynı husus gösterge ve kontrol cihazlarının kurulumu için de 
geçerlidir).
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• Mafsallı hatlar işleme tabi tu-
tulmadan önce basınç deneylerine 
tabi tutulmalıdır.

• Basınç deneyi ve basınç işle-
mi esnasında tehlikeli bölgeler işa-
retlenmelidir (bütün basınç hattı ve 
manifolt dahil olmak üzere). Tehli-
keli bölgede kimse bulunmamalıdır.

• Mafsallı hatlar (chiksan-hatları) etrafta savrulmaya karşı emniyete 
alınmalıdır ❹.

Basınç Altındaki Donanımlar Üzerinde Gerçekleştirilen işler

• Basınç altındaki tesis parça-
ları üzerinde işlem yapmak yasaktır.

• Sondaj başlıkları, hatlar ve 
savak gibi hazneler ve enjeksiyon 
kısımları açılmadan önce basınç sı-
fırlanmalıdır ❺.

Numune Alımı

• Numune alınacak olan vana-
lar dikkatlice açılmalıdır.

• Sıcak numuneler için uzun 
saplı kaplar gözlük ve eldiven kulla-
nılmalıdır, gerektiğinde solunum maskesi kullanılmalıdır (H2S).

• Numune şişeleri elde değil, bir donanımla taşınmalıdır.

İşletme Talimatları

• Personel işletme talimatları vasıtasıyla düzenli aralıklarla eğitilme-
lidir.

• Alarm sinyalleri tesiste bulunan bütün personel tarafından bilinme-
lidir.

Önleyici Muayeneler

• Gerektiğinde G 26
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Kişisel Koruma Donanımları

• Koruyucu ayakkabı, kask, eldiven, koruma gözlüğü, koruyucu kulak-
lık (örn. gaz testlerinde, gaz veya petrol çıkışında), solunum cihazı.

Ek Bilgiler
• Genel Federal Maden Yönetmeliği, tüm maden çalışma alanları 

için “Genel Federal Madencilik Talimatnamesi”
• Eyaletlerin “Derin sondaj yönetmeliği”
• İnşaat Meslek Birliği Kuralları 132 “Elektrostatik yüklenme sebe-

biyle tutuşma risklerinin azaltılması”
• A 1.1, A 1.5, A 1.12, A 1.13, A 4.3, A 4.5, A 4.9, G 1.6, G 1.7, G 

1.8
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G 1.6 Asitli Gaz

Belli oranda Hidrojen Sülfür içeren doğalgaz “Asitli gaz” olarak adlan-
dırılmaktadır. Hidrojen Sülfür (H2S) renksiz, yanıcı, Oksijenle karışımları 
patlayıcı niteliği olan bir karışımdır. Havadan biraz daha ağırdır ve suda 
çözünebilmektedir.

• Solunum vasıtasıyla meydana gelen boğulma (Tablo 1’e bakınız)

• Sıvı Hidrojen Sülfür 
etkisinde cilt veya gözlerde 
tahriş

• Yangın ve patlama riski

Belirgin Olmayan
Risk Odakları

• Sökülmüş armatürler 
içerisinde bulunabilecek ba-
sınç altındaki asitli gaz

• Boru şebekesi hatların-
da hidratlar

Yaklaşık 1 ppm Bozuk yumurta
 kokusu

10 ppm üzeri Solunum maskesi
 kullanılmalıdır

100 ppm üzeri Kısa süreli etkide
 koku alma duyusu
 yok olur

500 ppm üzeri Bilinç kaybı

1000 ppm üzeri Solunum durur

Tablo 1: Solunum Vasıtasıyla Boğulma

En Sık Karşılaşılan Riskler
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• Emilmiş asitli gaz (basınçtan arındırılmış asitli gaz sistemlerinden 
çıkan sıvı)

• Matkap delikleri gibi gözenekli yerlerden açığa çıkma

• Uygun olmayan malzemelerden difüzyon

Belirgin Olmayan Risk Odakları

• Kapalı sistemlerde işleme

• Patlamalara karşı önlem

• Sürekli konsantrasyon ölçüm-
leri ❶

Organizasyon Önlemleri

• Hidrojen Sülfür açığa çıkan 
kısımlarda sadece ehil ve eğitimli 
kişiler çalıştırılmalıdır

• Üretim bölümleriyle sosyal 
kısımların birbirlerinden ayrılmalıdır

• Erişim kısıtlanması ve kontrol 
uygulanmalıdır

• Yazılı çalışma müsaadesi 
mevcut olmalıdır

• Solunum hava kontrol cihazı 
ve kontrol cihazları ❷ hazır bulun-
durulmalıdır

• Düzenli kaza tatbikatları ya-
pılmalıdır

• Solunum hava yalıtım cihazı 
❸ bulunan yardımcılar bulundurul-
malıdır

• Acil durum seti adı verilen 
özel ilkyardım malzemeleri hazır 
bulundurulmalıdır: nemlendirme 

Tedbirler
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imkanıyla birlikte Oksijen, Beclometason spreyi, antidot (4-DMAP, Metilen 
mavisi) endotrakeal intübasyon cihazları.

Çalışma Kısıtlamaları

• Hamile ve emziren kadınlar tehlikenin değerlendirilebilmesi çerçe-
vesinde çalıştırılmalıdır

• Gençler asitli gaz bulunan kısımlarda çalıştırılmamalıdır

İşletme Talimatları

• Personel işletme talimatları vasıtasıyla düzenli aralıklarla eğitilme-
lidirler

Önleyici Muayeneler

• G 26

Kişisel Koruma Donanımları

• Yanmayı engelleyen, sıkı güvenlik elbisesi

• Kimyasal koruma giysisi

• Kontrol cihazları

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Madde Yönetmeliği
• Bilgi föyleri
- Kühn Birett S 014 Hidrojen Sülfür
- BASF kimyasal maddelerin akut etkilerinde tıbbi direktifler
- M 041 Kimya Meslek Birliği
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G 1.7 Cıva

Cıva, gümüş renkte sıvı bir metaldir. Cıva buharı zehirli, renksiz ve 
kokusuzdur. Genel olarak solunum yoluyla alınır. Bunun yanında cıva bulaş-
mış elbiselerden cilt ve göz teması meydana gelebilir.

Cıva buharının solunması olasılığı daima işleme tesislerinin ❶ bakımı 
esnasında, numune alımında ve cıvaile temas etmiş bulunan yapı bileşen-
lerinin bertaraf edilmesinde meydana gelir.

• Yüksek yoğunluklu temasta ağızda metal tadı, solunum yollarında 
tahriş, mide bulantısı, barsak kolikleri ve ishal meydana gelir.

• Düşük cıva konsantrasyonlarının kronik etkisi böbrek hasarlarına ve 
merkezi sinir sisteminin hasar görmesine sebep olur. Hastalık belirtileri 
ağız mukozasında şişme, dişlerde gevşeme, konsantrasyon zayıflığı, ağırlık 
kaybı, uykusuzluk, motorik huzursuzluk ve baş ağrısı ile ortaya çıkar.

Teknik Tedbirler

• Donanımların açılması esnasında toprağın kirlenmesini önlemek için 
tekne veya benzer teknik önlemler alınmalıdır

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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• Akmış bulunan cıvanın temizlenmesi için özel bağlayıcı maddeler 
veya özel elektrikli süpürgeler kullanılmalıdır.

Organizasyonel Tedbirler
• Siyah/beyaz sistem uygulanmalıdır.

• Molalarda iş kıyafetleri çıkarılmalıdır.

• İş kıyafetleri özel kaplarda saklanmalıdır.

• Cıva bulaşmış iş kıyafetleri en kısa sürede çıkarılmalıdır.

• Şahsi hijyene ciddi önem verilmelidir.

• Cıva bulaşmış bölgelerde içecek, 
yiyecek ve uyarıcı maddelerin ❷ saklan-
ması ve tüketilmesi yasaktır.

Çalışma Kısıtlamaları
• Hamile ve emziren kadınlar tehli-

kenin değerlendirilebilmesi çerçevesin-
de çalıştırılmalıdır.

• Gençler asitli gaz bulunan kısım-
larda çalıştırılmamalıdır.

İşletme Talimatları
• Personel işletme talimatları vası-

tasıyla düzenli aralıklarla eğitilmelidirler

Önleyici Muayeneler
• Bakım ekipleri için G 9

Kişisel Koruma Donanımları
• Lastik çizme, koruma giysisi, Hg 

vida filtreli solunum maskesi ❸

• Hacimce % 0,5 üzeri cıva buhar-
larında solunum koruma yalıtım cihazı ve kimyasal koruma elbiseleri gi-
yilmelidir.

Ek Bilgiler
• Tehlikeli Madde Yönetmeliği
• Bilgi föyleri:
- Kühn Birett S 011 Cıva
- W.E.G. Bilgi föyü - Doğalgaz ve petrol işletmelerinde tehlikeli 

maddelerin kullanımı “Cıva”
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G 1.8 Yangın ve Patlamadan Korunma

• Yangın Riski

• Patlama Riski

Patlamadan Korunma

• Riskli muhtemel patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek ya da 
sınırlamak gerekmektedir. Örn.: Kapalı sistemleri kullanımı.

• Muhtemel patlayıcı ortamla-
rın belirlenmesi (Tablo 1’e bakınız) 
ve muhtemel patlayıcı ortamların 
oluşumu olasılığına göre bölgelere 
ayrılmalıdır. ❶

• Bölgelerin işaretlenmesi ge-
rekmektedir.

• Muhtemel patlayıcı ortamla-
rın şirket alanına sınırlandırılmalı-

En Sık Karşılaşılan Riskler

Tedbirler
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dır. Binaların içerisinde Bölge 
0’ın dikkate alınması gerek-
mektedir.

• Ateşleme kaynakların-
dan kaçınılmalıdır. Örn.: Kay-
nak kıvılcımları.

• İş gereçlerinin bölgele-
re göre seçilmesi gerekmek-
tedir.

• İş gereçlerinin ilk kul-
lanımdan önce ve düzenli 
aralıklarla incelenmesi gerek-
mektedir.

• Potansiyel iletgen te-
sisat parçalarının topraklanması ve elektrostatik yüklenmeyi engellemek 
gerekmektedir.

• Yıldırımdan korunma sistemi-
nin kurulması gerekmektedir.

• Ateşleme derecesinin üstün-
de bulunan açık alevlerden ve dere-
celerden kaçınılmalıdır.

• Sıgara içme ve açık ateş yap-
ma yasağının belirtilmesi gerekmek-
tedir ❷.

• Kaynak, kesim ve lehimleme 
çalışmalarını yalnızca yazılı bir çalış-
ma izni ile yapılması gerekmektedir.

• El ölçüm aletlerinin hazırda 
bulundurulması gerekmektedir.

Yangından Korunma

• Yangınların oluşmasına ve ya-
yılmasına karşı tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.

• Yangın koruma planı oluştu-
rulmalıdır ❸.

Bölge Tanım

0 Muhtemel patlayıcı ortamların
 sürekli ya da uzun süreli
 oluşabileceği yerler.

1 Muhtemel patlayıcı ortamların
 ara sıra meydana gelme
 ihtimali olan yerler.

2 Muhtemel patlayıcı ortamların
 nadiren ya da kısa bir süre için
 oluştuğu yerler.

Tablo 1: Muhtemel Patlayıcı Ortamların 
Bölgeleri
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• Yangın riski olan alanlar tespit edilmeli ve işaretlenmelidir. Bu alan-
lar muhtemel patlayıcı ortamlar ile karşılaştırılmalıdır.

• Emniyet mesafelerinin ve emniyet şeridinin belirlenmesi ve bunlara 
uyulması gerekmektedir.

• Alanlar göre iş gereçleri seçilmelidir.

• Sigara içme ve açık ateş yapma yasağının belirtilmesi gerekmekte-
dir ❷.

• Kaynak, kesim ve lehimleme çalışmalarını yalnızca yazılı bir çalışma 
izni ile yapılması gerekmektedir.

• İtfaiye, kurtarma araçlarının ve diğer araçların güzergahları belir-
lenmeli ve boş tutulmalıdır.

• Yangın söndürme tertibatlarının hazır bulundurulmalıdır. Mümkün 
ise, itfaiyenin de katılımı ile yangın söndürme tüplerinin kullanım talimi 
yapılmalıdır ❹.

• Yangından korunma sorumlusu belirlenmelidir.

• Yanıcı olmayan koruma kıyafetleri giyilmelidir.

Ek Bilgiler
• Derin Sondaj Yönetmeliği
• DIN V VDE 0185 “Yıldırımdan Korunma”
• A1.12
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G 2.1 Güvenlik Pasaportu

Bir şirkette faaliyetlerin yürütülmesi için özellikle taşeron şirketler 
angaje edilmektedir. İş sahibi ve taşeron arasındaki ilişkiyi sistematikleştir-
mek için farklı konuların yanında bir de güvenlik pasaportu geliştirilmiştir. 
Sözleşmelerde taşeron şirketler yalnızca gerçekten kalifiye olan elemanları 
çalıştıracaklarının yükümlülüğünü alırlar. İş sahibinin sorumlu personelinin 
gözetim sorumluluklarını kolaylaştırmak için bu sektörde şirketler arası 
güvenlik pasaportu geliştirilmiştir. Bu A 6 formatında kolaylıkla cepte taşı-
nabilecek ve kapsamı gereği beş yıl kullanılabilecek küçük bir kitapçıktır.

Kitapçık aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

• Giriş

• Şahsi Bilgiler

• Mevcut İşveren

• İş Hekimliği Önleyici Muayeneleri

• Belgeleriyle bilgilendirme ve eğitimler

• Ek ve diğer bilgiler

Pratikte Kanıtlanmış Çözümler
BEB Erdgas und Erdöl GmbH
30659 Hannover
Walter Rudolph
Tel.: 0511/6 41/23 27
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G 2.2 Bilgisayar Destekli Çalışma İzni Sistemi

Doğal gaz tesislerinde sürekli olarak bakım çalışmaları yapılmalıdır.

Güvenlik teknolojisi kurallarının yerine getirilmesi için, yıllar önce 
resmi çalışma izni sistemi şirketlerin günlük çalışma hayatına entegre 
edilmiştir. Çalışma izinlerinde öznel etkiler sonucu değişkenlikler tespit 
edilmiştir.

Bu değişkenliklerin gelecekte engellenmesi için ve yasal ve şirketsel 
kuralları yerine getirmek için bilgisayar destekli bir çalışma izni sistemi 
geliştirilmiştir. Bu sistem çalışma izninin hazırlanmasında belirli çalışma 
alanları için standart kurallar belirlemektedir.

Bilgisayar destekli çalışma izni sistemi doğal gaz tesislerinde ek geliş-
tirmeleri desteklemektedir.

Pratikte Kanıtlanmış Çözümler
BEB Erdgas und Erdöl GmbH
30659 Hannover
Werner Arnold
Telefon (0511) 641-0
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G 2.3 Maden Kurtarma Birliği Araçları İçin
Özel Koltuk

Doğalgaz çıkarılırken hidrojen sülfür meydana gelmesinin önüne ge-
çilemeyebilir.

Şirket, motorlu araçlarla donatılmış olan uygun nitelikte maden 
kurtarma birliğini bünyesinde barındırmaktadır. Sürücülerin bu araçları 
zaman zaman ağır solunum maskeleri ile de sürmeleri gerekmektedir. 
Araç sürücü mahallilerinin ve solunum maskelerinin boyutları araçların 
güvenilir bir biçimde seyredilebilmelerini neredeyse imkansız kılmak-
taydı.

Motorlu taşıt fabrikalarıyla 
işbirliği içerisinde özel bir koltuk 
geliştirilmiştir. Koltuğun sırt kısmı 
çıkarılabilmekte ve yapısal değişik-
likler meydana getirilebilmektedir. 
Bu sayede göreve gitmeden önce 
kolay bir biçimde uygulama olanağı 
sağlanmış, emniyet kemerinin solu-
num maskesi kullanırken de takıl-
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ması olanaklı kılınmıştır. Bunun yanında hava yastığına güvenli bir mesafe 
meydana getirilerek araçların muayenede geçmeleri sağlanmıştır.

Şirkette bu bağlamda bu görev için öngörülmüş 25 araç yeni koltuk-
larla donatılmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
BEB Erdgas und Erdöl GmbH
Riethorst 12
30659 Hannover
Walter Rudolph
Tel.: 0511/64 12-327
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G 2.4 Cıva İle Temasa Son Verilmesi

İşletme Güvenliği Yönetmeliği esasına göre basınçlı kaplar belli ara-
lıklarda dahili kontrole ve su basıncı kontrolüne tabi tutulmalıdırlar. Ba-
sınçlı kaplar, cıva ile kontamine olmuş doğalgazla yıkanmaktadırlar. Bakım 
mühendisleri ve bir bilirkişi, bu aşamada içeriden kontrol işlemini gerçek-
leştirirler. Zorunlu olan güvenlik donanımının kullanılmasında dahi bütün 
iş güvenlik talimatlarının yerine getirilmesinde belli bir riskin meydana 
gelmemesi tamamen bertaraf edilemez. Bu esas ve işletme ekonomisi bağ-
lamındaki tercihler, personelin yeni bir kontrol yöntemi uygulamasına yol 
açmıştır.

Bu yeni yöntem, uzunlamasına ve enlemesine kaynak harlarının kont-
rolünü ve ses emisyon kontrolüyle birlikte gaz basıncı kontrolünü içer-
mekte ve basınçlı kabın açılması, takılı parçaların ve kontamine olmuş 
filtre tertibatlarının sökülmesi, ayrıca bakım mühendislerince işletilmeye 
alınması şeklindeki yukarıda anlatılan geleneksel yöntemin yerini almakta-
dır. Sonuç olarak yöntem Temmuz 2001 tarihinde başarıyla test edilmiş ve 
bundan sonra kullanılmaya devam edilecektir. Çalışanların ve bilirkişilerin 
cıva ile temas suretiyle tehlike altında olmaları ortadan kalkmıştır.

Kanıtlanmış Pratik Çözümler
EG - Erdgas - Erdöl GmbH
10117 Berlin
Manfred Reimann
Tel.: 030/20 62 21 11
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Açık Madenlerde İSG Rehber Modeli

 1. Görevler

  1.1. Maden işletmecilerinin görevleri

  1.2. Maden yöneticilerinin ve danışman kişilerin görevleri

  1.3. Danışman görevindeki diğer kişilerin ve sorumluların görevleri

  1.4. Çalışanların görevleri

 2. İncelemeler ve planlar

 3. Eğitim

 4. Maden çıkarma yöntemi

 5. Makine ve tesisler Koruyucu güvenlik araçları

 6. Elektrikli Aletler İzolasyon

 7. Boşaltma alanları

 8. Yangından korunma ve yangınla mücadele

  8.1. Yangından korunmanın sağlanması

  8.2. Yangınla mücadele ve kurtarma çalışmaları

 9. Delme 

 10. Çıkarma ve yükleme

 11. Taşıma 

  11.1. Konveyörler

  11.2. Konveyör köprüleri ve aşırı yük dağıtıcıları

  11.3. Stok yığınları, bidonlar ve depolama siloları

  11.4. Havada bulunan toza karşı önlemler Zararlı gazlara karşı önlemler

 12. İlk yardım 

  12.1. İlk yardım gereklilikleri

  12.2. İlk yardım eğitimi

 13. Sağlık muayenesi

 14. Hijyen
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Açık hava Maden Ocaklarında
İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu

Bu rehberdeki hükümler yer altı madenleriyle ilgili bölümün değişik-
likleri olarak kabul edilmelidir. Aynı şekilde, diğer herhangi bir endüstri 
kolunda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken 
tüm hususlarla da ilgilidir. Ancak, özellikle patlayıcılar, silahlı atış (shotfi-
ring) ve patlatma faaliyetleri ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmamakta-
dır. Bu konulara taş ocaklarıyla ilgili rehberde değinilecektir.

Maden işletmecilerinin görevleri

Bir maden işletmesindeki işverenin görevi şudur:

Maden ocağının uygun iş sağlığı ve güvenliği şartlarında yönetilmesini 
ve işletilmesini sağlamak için gerekli gördüğü mali düzenlemeleri ve diğer 
düzenlemeleri yapmak. 

Sorumlu kişilerin ataması yapılırken aşağıda belirtilen hükümler göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

- İşveren, maden ocağının işletimesinin, teknik idaresinin ve günlük 
personel gözetiminin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak için bunlardan sorumlu bir maden müdürü tayin 
etmelidir.

- İşveren yeterli sayıda müdür yardımcısı tayin etmelidir.

- Bir güç kaynağı / elektrik santrali ve diğer elektrikli makineleri 
kullanan işverenler, gerekli yeterliliklere sahip bir kişiyi bu güç 
kaynağı veya santralden ve makinelerden sorumlu olarak tayin 
etmelidir.

- Gerekli niteliklere sahip olmayan kişiler hiçbir şekilde maden 
ocağının teknik yönetimi ile ilgili görevlere tayin edilmemeli ve 
teknik yönetimde yer almamalıdır. 

Maden ocağından sorumlu müdürlerin ve gözetim sorumlularının gö-
revleri

- Yetkileri çerçevesinde maden ocağı müdürü yasalarda veya yö-
netmeliklerde tanımlanan tüm sağlık ve güvenlik hükümlerinin 
ve kurallarının gözetilmesinden ve yürütülmesinden sorumlu 
olmalıdır. 
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- Müdür, maden ocağının tüm tips, dams, lagünlerin ve diğer baş-
lıca yapılarının tasarım, inşaat ve bakım aşamalarında güvenli 
işletimi sağlayabilmek için yeterlilik sahibi bir uzmanı gözet-
men olarak tayin etmelidir.

- Müdür, kendisinin veya tayin edilmiş müdür yardımcılarından 
herhangi birinin maden ocağında bulunmadığı vardiyalarda ma-
den ocağından tümüyle sorumlu olacak birini tayin etmelidir.

- Her bir maden ocağının müdürü, uygun malzeme ve teçhizat-
ların yeterli şekilde tedarik edilmesini ve her zaman bunlara 
ulaşılabilir olmasını sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. 

- Her bir maden ocağının müdürü, bulunduğu maden ocağında 
istihdam edilen kişilerin sağlığını ve güvenliğini etkileyen her-
hangi bir durum olduğunu gösteren bir işaret tespit etmesi ya 
da buna ilişkin bir şikayet alması halinde durumu dikkatlice in-
celemelidir. 

- Her bir maden ocağının müdürü, maden ocağında meydana ge-
len ölümlü kazalara, ciddi kişisel yaralanmalara ve tehlikeli 
durumlara yol açan koşulların ve sebeplerin yetkin bir kişi tara-
fından incelenmesini sağlamalıdır. Bu tür incelemelere ait tüm 
raporlar maden ocağının ofisinde bulundurulmalıdır. 

- Her bir maden ocağının müdürü, maden ocağına giriş çıkış yapan 
herkesin isminin doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını sağla-
mak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır ve bu 
düzenlemeler çerçevesinde bireylerin çalışma yerlerinin kaydı 
da alınmalıdır. 

- Her bir maden ocağının müdürü, maden ocağında bulunan tüm 
mekanik ve elektrikli alet ve donanımların bakımının düzgün bir 
şekilde yapılabilmesi için tüm bu mekanik ve elektrikli alet ve 
donanımların sistemli muayenesi için bir program hazırlamalıdır. 

Diğer kontrol görevlilerin ve sorumlu kişilerin görevleri

Maden ocağında insanların çalıştığı her bir bölümün, her vardiyada bir 
kontrol görevlisi tarafından denetlenmesi gerekir ve bu tür denetimlerde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

- çalışma yapılan tüm yüzey, duvar, damar / yamaç (bank) ve şev 
/ eğimlerdeki (slope) koşulların güvenli olmasının sağlanması ve 
gerekli görüldüğü durumlarda düzeltici çalışmaların yapılması;
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- patlatma faaliyetine hazırlık olarak gerçekleştirilen işlemlerin per-
formansı ve bu amaçla kullanılan donanım ve araçların durumu,

- nakliyat ve taşıma ekipmanlarının durumu;

- kullanılan yolların duumu;

- makinelerde ve tehlike arz eden yerlerdeki korumalar;

- toz kontrol ekipmanlarının durumu;

- vardiya sırasında kendi sorumluluğu altında olan işçilerin sayısını 
kontrol ederek vardiya sonunda kendisi tarafından yetkilendiril-
mediği sürece hiçbir işçinin içeride kalmadığından emin olmak;

- maden ocağının yüzeylerinde kullanılabilen her türlü güvenlik 
ekipmanının durumu. 

İşçilerin görevleri

Her bir işçi, çalışırken aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir:

- kendi sağlık ve güvenliğinin yanı sıra eylemlerinden veya üst-
lendiği görevlerin sonuçlarından etkilenebilecek diğer kişilerin 
sağlığına ve güvenliğine gereken özeni göstermek;

- kendi sağlık ve güvenliğiyle diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için 
verilen talimatlara uymak;

- güvenlik araçlarını ve donanımlarını kendisine verilen talimat-
lara göre kullanmak;

- bir tehlike oluşturduğuna inandığı ve kendi başına düzeltmesinin 
mümkün olmadığını düşündüğü her türlü durumu en yakınındaki 
sorumluya hiç vakit kaybetmeden bildirmek;

- çalışma sırasında ya da yapılan işle bağlantılı olarak gerçekleşen 
her türlü kazayı ya da sağlığa zarar veren her hangi bir durumu 
bildirmek. 

Surveyors and plans

 Maden ocağı müdürü tarafından yeterlilik sahibi birisi, bilirkişi olarak 
tayin edilmediği sürece hiçbir açık hava ocağı işletilmemelidir.  Maden 
ocağının müdürü surveyoru tayin ettikten sonra bunu madenlerden sorum-
lu kuruma bildirmelidir. 

 Her maden ocağında yapılan tüm çalışmaların özelliklerini gösteren 
güncel ve doğru planlar bulunmalıdır. 
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Maden ocağında bulunan tüm telefonların ve diğer iletişim araçları-
nın, ilk yardım istasyonlarının, yangınla mücadele ve kurtarma çalışmala-
rında kullanılacak olan araçların vb. gereçlerin nerede olduğunu gösteren 
bir acil durum planına ait detayların işçiler tarafından kolaylıkla görülebi-
lecek bilindik bir yere asulması maden ocağı müdürünün görevidir. 

Maden ocağı müdürü, maden ocağının içinde ya da yakınlarında uygun 
bir şekilde kapatılmış bir mekanda aşağıdaki belgelerin okunaklı bir kop-
yasını bulundurmalıdır:

- maden ocağıyla ilgili ulusal kanunlar ve yönetmelikler;

- maden çıkarma, nakliye ve silahlı atış gibi faaliyetlerin nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiğini düzenleyen tüm kural ve prose-
dürler. 

3. Eğitim

Maden ocağının müdürü, kimseyi üstleneceği işleri yetkin ve güvenli 
bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimi ve talimatları alma-
dan bir açık alan maden ocağında çalıştırmayacağını garanti etmelidir. Bu 
amaçla verilen her türlü eğitime ilişkin bireysel kayıtlar ile yine gerekli 
görüldüğü takdirde tekrar niteliğinde yeniden gerçekleştirilen eğitimlerin 
kayıtları maden ocağında saklanmalıdır. 

Gerçekleştirilen tüm eğitim faaliyetlerin genel gözetimini yapmak, 
eğitim alanların kayıtlarını tutmak ve eğitimle ilgili hususlarda gerektiği 
şekilde rapor vermek için maden ocağının müdürü tarafından bir eğitim 
danışmanı (süpervizör) tayin edilmelidir. 

Bir açık alan maden ocağının kaynaklarının, bu bölümde belirtilen 
gereklilikleri yerine getirmede yetersiz kalması halinde, işveren iki ya da 
daha fazla açık alan maden ocağının bir araya gelerek birleşik bir güvenlik 
eğitimi programı yürütmesini sağlamalı ya da yeterli eğitimi sağlayabil-
mek için uygulanabilecek diğer yöntemlerle ilgili gerekli düzenlemeleri 
yapmalıdır. 

İlgili güvenlik yönetmelikleri ve prosedürlerle ilgili dokümanların 
birer kopyası, işe başlama sırasında ve iş değişikliği olması halinde her 
bir çalışana verilmelidir. Tüm eğitim katılımcıları, kurallar ve prosedürler 
konusunda da özel bir eğitime tabi tutulmalı ve her hangi bir işle görev-
lendirilmeden önce bütün güvenli çalışma biçimlerini iyice özümsemiş ol-
malıdırlar. 
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4. Maden Çıkarma Yöntemi

Örtü tabakasının sıyrılması işlemi köklere ulaşmadan önce örtü taba-
kasının bulunduğu alandaki çalılar, ağaçlar ve benzeri bitki örtüsü kaldırıl-
malıdır. Aynı şekilde, binaların temelleri de dekapaj işlemi bu temellerin 
bulunduğu seviyeye gelmeden önce kaldırılmalıdır.

Örtü tabakasının konsolide olmamış / gevşek malzemelerden veya 
patlatılmış malzemelerden olması durumunda, maden çıkarma işleminde 
altını kazma yöntemi kullanılmamalıdır. 

Eğer mekanik ekipmanlar kullanılmıyorsa, malzemenin sağlam bir açı-
da olduğundan emin olunana kadar hiçbir alanda çalışma yapılmamalıdır. 

Eğer mekanik ekipmanlar kullanılıyorsa, çalışılan yüzeylerden / arın-
lardan hiçbirinin dikey yüksekliği kazma ekipmanlarının ulaşabileceği mak-
simum yükseklikten daha fazla olmamalıdır. 

Kişilerin çalıştığı ya da yolculuk ettiği alanlarda duvar, damar / ya-
maç (bank) ve şev / eğim (slope) stabilitesni koruyacak maden çıkarma 
yöntemleri kullanılmalıdır. Teraslamanın / basamaklandırmanın gerekli 
görüldüğü yerlerde genişlik ve yükseklik miktarı, üst basamakları temiz-
lemede veya duvar, damar / yamaç (bank) ve şevlerin / eğimlerin (slope) 
tavan taramasında / kavlak çıkarmasında kullanılan ekipmanların türüne 
ve bu bölgede çalışacak ya da yolculuk edecek olan kişilerin ve araçların 
güvenliğiyle ilgili gerekliliklere göre belirlenmelidir. 

Aktif olarak kullanılmakta olan ve kullanımı sırasında üst tarafından 
kırık kaya parçalarının beslendiği ve daha sonra kaya parçalarının çıkarıl-
dığı stok yığın silosunda (surge) aşağıdaki hükümler yerine getirilmediği 
sürece kimse çalışamaz ya da üzerine tırmanamaz. Uyulması gereken hü-
kümler aşağıda belirtilmektedir:

- çalışacak olan kişiye maden ocağı müdürü ya da onun temsilcisi 
tarafından yetki verilmiş olmalıdır;

- stok yığınına yapılan besleme ve stoktan alım işlemi durdurul-
muş ve kilitlenmiş olmalıdır;

- aşağıdaki cevher besleme deliğinin / oluğunun boşaltma pozis-
yonunda olmadığından emin olunmalıdır;

- çalışacak olan kişinin bir emniyet kemeri takıması ve bu keme-
rin de doğru uzunlukta bir iple kendisinden yukarıda bir yerde 
güvenli bir şekilde sabitlenmiş bir ankraja / gergiye tutturulmuş 
olması gerekir ve
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- çalışma arkadaşlarından biri de çalışan kişinin yukarısında gö-
zetlemek için uygun bir yerde durarak ona destek vermelidir.

Aşağıdaki hususlar yerine getirilmediği sürece, bir açık hava maden 
ocağında tehlikeli bir düşme olasılığının bulunduğu bir yüzeyde, duvarda 
ya da diğer bir alanda kimsenin çalışmasına izin verilmemelidir:

- çalışacak kişi doğru uzunlukta bir emniyet kemeri takmalı ve 
bu kemer kendisinden yüksek bir yerde bulunan bir ankraja / 
gergiye tutturulmuş olmalıdır; ve

- yetkin bir kişi de çalışacak olan kişiye eşlik etmelidir.

Yüzeyin dikey yüksekliğinin 3m’den fazla olduğu ve patlayıcıların kul-
lanıldığı maden ocaklarında terasların delme işlemi terasın / basamağın 
üst kısmından yürütülmelidir. 

Bu hüküm tırnağın ya da diğer deliklerin, maden müdürü tarafından 
onaylanmış sondajlama işlemlerine ya da yakma işlemlerine tabi tutulma-
sını önlememelidir ancak tepeden sondajlama ile tırnaktan sondajlama 
yöntemlerinin birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır, özellikle de sıralı 
ateşlemenin hedeflendiği durumlarda.

Bir çalışma yüzeyinde sondaj çalışması yapılmamalıdır ya da eğer ya-
pılacaksa yüzeyin üzerinde bir overhang meydana getirecek şekilde ça-
lışılmalıdır ve konsolide olmayan bir kayadan maden çıkarılması halinde 
yüzey ve kenarlarda çökmeyi önlemek için sıkılama çalışması yapılmalıdır. 
Yüzeyin tırnağındaki bir parçanın kazılması suretiyle yüzeyin altı oyulma-
malıdır. 

Kum çalışma yüzeyinin maksimum yüksekliği yüzey üzerinde çalışma 
yapacak olan kazıcı aracın dikey olarak en fazla ulaşabileceği yüksekliği 
geçmemelidir.

Her hangi bir kum çukurunda yapılan kazı çalışmasının toplam derin-
liğinin, kazı çalışmasında kullanılan ekskavatör makinesinin dikey erişim 
yüksekliğinden daha fazla olması halinde çukurda yürütülecek olan çalış-
ma için basamaklama yapılmalıdır. Her basamakta özel yükleme düzenle-
meleri yapılmalı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanabilmesi için her bir 
basamağın uzunluğunun ve genişliğinin yeterli olması gerekir. 

Kum çukurundaki yüzeyler mümkün olduğunda büyük genişliklerde 
çalışılmalıdır ve bir vardiyadan daha uzun süre işlemlerin durdurulması 
halinde kum yığılmalarını önlemek için kum çukurun tüm yüzeyleri eğim-
lendirilmelidir. 
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Bir dekapaj yığınının tepesinde alanı kazıyarak sıyırma ve maden çı-
karma evrelerinde el işçilerinin görevlendirilmesi durumunda, söz konusu 
işçilerin iki ya da daha fazla sayıda kişiden oluşan gruplar halide çalışması 
ya da eğer işçiler tek başlarına çalışıyorsa, sürekli olarak gözetim altında 
tutulmaları gerekir.

5. Makineler ve tesisler

Tesisten sorumlu olarak tayin edeceği yeterlilik sahibi kişinin, maden 
ocağındaki tüm makinelerle ilgili bir program hazırlamasını ve bu programı 
uygulamaya koymasını sağlamak maden ocağı müdürünün görevidir. Yetkili 
kişinin hazırlayacağı bu program aşağıdaki hususları içermelidir: 

- Tüm mmakinelerin kurulumundan ya da onarım işlemlerinden 
sonra kullanılmadan önce muayene edilmesi ve test edilmesi;

- Bakım işlemlreinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağla-
mak için maden ocağındaki tüm makinelerin sistemli bir şekilde 
muayene edilmesi;

- Tüm makinelerin muayeneden geçirilmesi ve test edilmesi gere-
ken zaman aralıklarının tespit edilmesi;

- Yapılması gereken muayene ve testlerin özellikleri;

- Programa göre yapılacak her muayene ve test işlemine ait so-
nuçların ne şekilde kayıt altına alınması gerektiği, ve

- Muhafaza edilmesi gereken tüm muayene ve test kayıtları.

Programın bir kopyası da maden ocağının ofisinde saklanmalıdır. 

Koruyucu güvenlik cihazları

Bir açık hava maden ocağında bulunan makine ve tesislerin üzerinde 
bulunan ve yaralanmaya sebep olabilecek tüm volanlar, dişliler, kemerler 
ve diğer hareketli parçalar güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmalı ya 
da kafesle çevrelenmelidir. Gerekli görülen hallerde ek koruyucu güvenlik 
cihazları monte edilmelidir. Makineleri çalıştıran motor ya da birimden 
uzak olup da makineyi işleten, makinenin hemen yanında iş yapan  ya da 
yanından geçmekte olan kişilerin tehlike altında kalması söz konusuysa bu 
kişilerin makinenin motorunu ya da çalıştırıcı birimini durdurmasına ya da 
makinenin kazara geri döndürülemeyecek şekilde yeniden başlatıılmasına 
engel olmalarına imkan veren etkin başka araçlar yerleştirilmelidir. 
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6. Elektrikli aletler

Elektrik kullanılan tüm açık hava maden ocaklarında yetkin bir elek-
tirikçi tayin edilmelidir.

- Tayin edeceği yetkin kişinin maden ocağında bulunan ve hangi özel-
liklere sahip olursa olsun ve hangi amaçla kullanılacak olursa olsun tüm 
elektrikli araçlarla ilgili bir bakım programı hazırlamasını ve bunu uygula-
maya koymasını sağlamak söz konusu açık hava maden ocağından sorumlu 
müdürün görevidir. 

Yetkili kişinin hazırlayacağı bu program aşağıdaki hususları içerme-
lidir: 

- Tüm elektrikli araçların kurulumundan ya da onarım işlemlerin-
den sonra kullanılmadan önce muayene edilmesi ve test edil-
mesi;

- Bakım işlemlreinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağla-
mak için maden ocağındaki tüm elektrikli araçların sistemli bir 
şekilde muayene edilmesi;

- Tüm elektrikli araçların muayeneden geçirilmesi ve test edil-
mesi gereken zaman aralıklarının, ki bu zaman aralıkları fark-
lı elektrikli aletlere ve bu aletlerin parçalarına göre değişiklik 
göstermektedir, tespit edilmesi;

- Yapılması gereken muayene ve testlerin özellikleri;

- Programa göre yapılacak her muayene ve test işlemine ait so-
nuçların ne şekilde kayıt altına alınması gerektiği.

Yeterlilik sahibi kişiler ile yeterlilik sahibi bir kişinin yakın gözetimin-
de çalışanlar dışında hiç kimse elektrikle ilgili teknik bilgi ya da deneyim 
gerektiren işlerde görev almamalıdır.

İzolasyon

Tüm elektrik telleri ve kabloları elektrik bölmelerine giriş çıkış yap-
tıkları noktalarda yeterli şekilde izole edilmelidir. Kablolar motorların, 
bağlantı kutularının ve elektrikli bölmelerin metal çerçevelerine ancak 
uygun aksesuarlarla giriş yapmalıdır. Kablo yerine yalıtımlı tellerin metal 
çerçevelerden geçirilmesi söz konusu olduğunda ise delikler yine yalıtılmış 
soketlerle desteklenmelidir. Telefon ve düşük ptansiyelli sinyal gönderme 
sistemleri için kullanılan iletişim iletkenleri de enerjili güç iletkenlerinden 



ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

593

ya da diğer her hangi bir güç kaynağından ayırmak yoluyla ya da uygun 
bir yalıtım yöntemiyle korunmalıdır. Yüksek voltlu elektrikli iletkenler de 
örtülmeli, yalıtılmalı ya da izole edilmelidir. 

Tüm elektrikli aletlere ve elektrik devrelerine, kontrol edilmelerini 
ve gerektiğinde yalıtılmalarık uygun şekilde tasarlanmış anahtarlar takıl-
malıdır. Ana güç anahtarları ve terminalleri üzerine hangi birimleri kontrol 
ettiklerini gösteren etiketler yerleştirilmelidir.

Bir motorun uzaktan kumanda ile işletildiği ve her hangi bir noktadan 
durdurulabildiği hallerde, devre motorun sadece durdurulmuş olduğu nok-
tadan tekrar başlatılmasına izin verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Dağıtım kutularında her bir hat devresine bağlantıyı kesmeye yarayan 
bir cihaz monte edilmelidir. Bağlantıyı kesmede kullanılan bu tür cihazlar, 
cihazın açık olduğunun ve dolayısıyla devrede enerji bulunmadığının fark 
edilmesini sağlayacak görsel göstergelerle donatılmalı ya da bunu sağlaya-
cak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dağıtım kutularında her bir cihazın hangi 
devreyi kontrol ettiğini gösteren etiketler yerleştirilmelidir.

Tüm topraklama iletkenleri sürekli elektriğe sahip olmalı ve toprak-
lama iletkeni ile toprak ve topraklamaları gereken cihaz arasında etkin 
bir elektrik teması bulunmalıdır. Bireysel topraklama iletkenleri paralel 
bağlanmalıdır. Elektrik develerinin tüm metal kutuları ya da ekleri toprak-
lanmalı ya da eşdeğer bir koruma yöntemiyle güvenli hale getirilmelidir.

Arkadan çekilen enerji kablolarından güç alan mobil ekipmanlar için 
ise çerçeve torpaklama yapılması ya da eşdeğer bir koruma yöntemi ile ön-
lem alınması gerekir. Elektrikli cihazların üzerini kapatan ya da çevreleyen 
metal kafesler ya da metal binalar da topraklanmalıdır. Bakım programı 
çerçevesinde, toprak hattı direncinin ve sürekliliğinin doğrulanmasını sağ-
lamaya ve ulusal mevzuatta tanımlanan azami direnç seviyesinin üstüne 
çıkılmadığının kontrolünü yapmaya yönelik özel bir gereklilik tanımlan-
malıdır. 

Elektrik hatlarının altında ya da yakınında hiç bir ekskavatör / kazı 
aracı ya da uzayabilen veya kaldırma işlerinde kullanılan kolları olan diğer 
makineler kullanılmamalıdır. Bu tür araçlar kullanılacaksa makinenin kal-
kan ya da uzayan bölümü 1 kV’a kadar olan hatlara en fazla 1m., 1 – 110 
kV arasında olan hatlara en fazla 3 m. ve 110 kV’ın üstünde olan hatlara da 
en fazla 4m yaklaşabilir. kV miktarının bilinmediği durumlarda ise aradaki 
mesafe 5 m’den daha kısa olmamalıdır.
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Acil durum ışıklandırması

Elektrik kaynağının kesilmesi ihtimaline karşı aşağıda belirtilen nok-
talara acil durum ışıklandırması kurulmalıdır:

- tıbbi müdahale ya da ilk yardım odası ve kurtarma istasyonu,

- soyunma odalarında ve yıkama bölmelerinde;

- madeni işleten personalin normalde kullandığı merdivenlerin, 
yürüyüş yollarının ya da merdivenlerin bulunduğu kırma tesisle-
rinde ya da malzemelerin işlendiği tesislerde;

- tüm acil durum çıkış yollarında; ve

- yapay aydınlatmanın azalması ya da sönmesi durumunda orada 
çalışan işçilerin içinde bulunduğu riski artırmasının söz konusu 
olacağı tüm mekanlarda.

7. Boşaltma / yığma işlemleri

Boşaltma / yığma işlemlerinin gözetimini yapacak, yığının / ucun gü-
venliğini denetleyerek bu konuda rapor verecek ve yığının / ucun genel 
güvenliğinden sorumlu olacak yeterlilik sahibi kişileri tayin etmek maden 
ocağı müdürünün görevidir. Boşaltma / yığma işleri ile ilgili kuralları be-
lirlemek de maden ocağı müdürünün görevidir ve bu kurallar aşağıdaki 
hususları içermelidir:

- yığın / uç için bir drenaj sistemi oluşturması,

- drenaj sisteminin düzgün muhafaza edilmesi,

- her hangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek ve kişile-
ri tehlikeye atmadan işin yapılmasını sağlamak için boşaltma / 
yığma işlemlerinin ne şekilde yürütlmesi gerektiği;

- yığın / uç denetimlerinin nasıl ve ne sıklıkta yapılacağı ve bu 
çerçevede hareket izleme sistemlerinin incelenmesi ve bununla 
ilgili raporların verilmesi; ve

- bir hata ya da eksiklik olması veya diğer her hangi tehlikeli bir 
durumun ortaya çıkması haline atılacak adımlar. 

8. Yangından korunma ve yangınla mücadele

Maden ocağı müdürü, açık have maden ocağında herhangi bir yangın 
tehlikesi bulunan tüm binalarda ve noktalarda yeterli koruma araçlarının 
her an kullanılmaya hazır bulunmasını sağlamalıdır. 
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Bunun yanı sıra, maden ocağı müdürü aşağıdaki görevleri yerine ge-
tirebilecek niteliklere sahip yeterlilik sahibi ve deneyimli birini tayin et-
melidir:

- maden ocağı içerisinde yangın tehlikesi bulunan tüm noktaları, 
söz konusu tehlikenin özelliklerini ve mevcut yangınla mücade-
le ekipmanlarının türlerini ve nerede bulunduklarını gösteren 
bir yangın önleme planı hazırlamak;

- maden ocağının içinde ve çevresinde bulunan tüm stratejik 
noktaların ve yangınla mücadele ekipmanların düzenli olarak 
kontrolünü yapmak ve yapılan bu muayenelerin sonuçlarını ka-
yıt altına almak. 

Maden ocağı müdürü yangınla mücadele, binanın boşaltılması ve kur-
tarma faaliyetleri ile yangın nedeniyle tehlike altında kalacak olan kişilere 
anında haber verebilmek için programlanmış bir yanın alarmı sistemi için 
acil durum süreçleri tanımlamalıdır.

Yangından korunmanın sağlanması

Diğer tüm mekanların yanı sıra özellikle aşağıda belirtilen mekanlar-
da mutlaka yangından korunma sağlanmalıdır:

- gres yağı ya da diğer alev alabilen malzemelerin depolandığı 
yerler,

- nakliye terminalleri ya da araçların durak yerleri;

- her makine dairesinde, kazan dairesinde, lokomotif ya da araç 
garajında, atölyede, malzeme deposunda ya da diğer yapılarda;

- tüm araçların üstünde ve

- araçlara yeniden yakıt dolumu yapılan her yerde.

- Sıvılar da dahil olmak üzere yanıcı materyallerin geçici olarak 
birikebileceği her yerde kapalı metal konteynerler ya da bun-
larla eş değer kaplar kullanılmalıdır.

- Bu konteyler düzenli olarak boşaltılmalı ve içindekiler güvenli 
ve çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde atılmalıdır.

Yangınla mücadele ve kurtarma

Bir açık have maden ocağından sorumlu müdür, bir yangın ya da diğer 
har hangi bir acil durum söz konusu olması ihtimaline karşı tayin edilen 
yeterlilik sahibi kişinin talimatlarına göre hareket etmek üzere, maden 
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ocağının büyüklüğüne ve maden ocağında çalışan işçi sayısına uygun sayı-
da eğitimli kişiden oluşan bir ekip ya da ekipler oluşturmalıdır. Mobil ya 
da taşınabilir yangınla mücadele ekipmanları ve uygun olduğu durumlarda 
yangın söndürücüler her an kullanıma hazır şekilde bulundurulmalıdır. Dı-
şarıda bulunan bir yangınla mücadele organizasyonu yapılmak istenirse, bu 
durumda da tüm söndürücüler için tek tip armatürler ya da hazır adaptör-
ler bulundurulmalıdır. Bağımsız nefes alma cihazları da dahil olmak üzere 
her türlü uygun kurtarma ekipmanı kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır 
ve bunları kullanma ihtiyacı duyacak olan kişilere de uygun şekilde talimat 
verilmeli ve kullanım konusunda düzenli olarak eğitim imkanı sunulmalıdır.

9. Sondaj çalışması 

Sondaj çalışmaları başlamadan önce, sondaj çalışmasının yapılacağı 
alanda patlamamış b ir delik veya patlamamış bir patlayıcı madde, yuva 
ya da diğer her hangi bir tehlike bulunup bulunmadığı dikkatlice kontrol 
edilmelidir. Sondaj çalışması başlatıldıktan ve bir delik açıldıktan sonra 
üzeri bir tıkaçla / dübelle kapatılmalıdır. 

 Uygulanan her tür sondaj işlemi için standart talimatların hazırlan-
masından ve bu talimatlara uyulmasını sağlamaktan maden ocağı müdürü 
sorumludur. 

 Sondaj düzeneği düz / eğimsiz bir yüzeyde kurulmalı ve işletilme-
lidir. Eğer bir basamak üzerinde çalışma yapılıyorsa, sondaj düzeneği ba-
samak tepesinden en az 3 m. uzağa yerleştirilmelidir, özellikle basmağa 
en yakın mesafede bulunan deliğin sondaj işlemi yapılıyorsa bu durumda 
düzeneğin operatörü basamak tepesine arkasını dönmelidir. İşlem sırasın-
da sondaj düzeneği, uzun ekseni basamak tepesine dikey olacak şekilde 
yerleştirilmelidir. 

 Sondaj düzeneğinin bir sondaj alanından diğerine taşınması esnasın-
da sondaj tiji / çeliği, aletler ve makinenin diğer parçaları emniyet altına 
alınmalı ve sondaj kulesi de güvenli bir pozisyonda yerleştirilmelidir.

 Sondaj matkabı çalışır durumdayken, kendisine güvenli bir çalışma 
platformu sağlanmadığı ve emniyet kemeri takmadığı sürece hiç kimse 
sondaj kulesinin üzerinde bulunmamalıdır.  Sondaj kulesi yükseltilirken ve 
alçaltılırken, sondaj makinesinin önünde ya da arkasında kimsenin bulun-
masına izin verilmemelidir.
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10. Kazı (toprağın sıyrılarak çıkarılması) ve yükleme çalışmaları

Maden ocağından sorumlu müdür kazı ve yükleme çalışmalarıyla ilgili 
bu tür işlemlerin yapılması sırasında izlenmesi gereken prosedürleri ayrın-
tılarıyla açıklayan kurallar hazırlamalıdır. 

Elektrikle çalışan ekipmanların üzerinde mekanik bir çalışma yapıl-
madan önce bu ekipmanların elektrikle bağlantısı kesilmiş olmalıdır. Elekt-
rik anahtarları kilit altına alınmalı ya da ekipmanların üzerinde mekanik 
çalışmayı yürütmekte olan kişinin bilgisi dışında başka birinin ekipmanları 
yeniden elektriğe bağlanmasını önleyecek başka düzenlemeler yapılmalı-
dır. Bu tür kilitler ya da koruyucu cihazlar, kurulumu yapan ya da yetkilen-
dirilmiş olan kişiler dışında başka biri tarafından çıkarılmamalıdır.

İşletilmekte olan her bir makine için maden ocağı müdürü ya da ye-
terlilik sahibi bir kişi tarafından onaylanmış birer teknik kullanım talimatı 
hazırlanmalıdır. Bu dokümanda makineyle ilgili teknik ayrıntılara ek ola-
rak, izin verilen çalışma alanı büyüklükleri, basamak yükseklikleri, stabili-
te açıları ile maden çıkarma makineleri ve nakliyede kullanılan makinele-
rin çalışılan yüzeylere, döküm sahalarına ve yığma / boşaltma alanlarına 
olan mesafeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmelidir. Bu bilgilendirme 
dokümanı ilgili makineyi işleten operatörün konumlandığı yere yakın bir 
noktaya asılmalıdır. Tüm kazı makinelerinin kabinleri, operatörün yüzeyin, 
makinenin hemen bitişiğinde bulunan kısmını her zaman görmesine imkan 
verecek şekilde donatılmış olmalıdır. Kazı makinelerinin işletilmekte ol-
duğu tüm alanlarda makine operatörüyle iletişimi sağlayacak donanımlar 
bulunmalıdır.

Yükleme

Maden ocağı müdürü yükleme işlemlerinde kullanılacak olan tüm 
ekipman ve araçların onaylı ürünler olduğundan ve güvenlikle ilgili hüküm-
leri ve gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Yükleme işlemleri 
sırasında aşağıda belirtilen önlemler göz önünde bulundurulmalıdır: 

- Her hangi bir aracın ya da kamyonun sürücüsü (işlem sırasında) 
kabinine girip çıkmamalıdır;

- Her hangi bir kazı kepçesinin ya da yükleyicinin yüklü kovası bir 
yandan diğer yana geçirilirken kamyonun ya da diğer motorlu 
bir aracın sürücü kabininin üzerinden geçirilmemelidir;
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- Yükleme birimi ile maden ocağının yüzeyi alanında kalan bölüm 
ile yükleme kovasının yükleme işlemleri sırasında bir uçtan di-
ğerine hareket ettiği alanda hiç kimse bulunmamalıdır;

- Güvenli bir şekilde kaldırılamayacak kadar büyük olan tüm kaya 
parçaları yükleme işleminden önce kırılarak daha küçük parça-
lara ayrılmalıdır; ve

- Nakliye işlemlerinde kullanılan ekipmanlar, kaldırma sırasında 
meydana gelebilecek dökülme miktarını en aza indirecek şekil-
de yüklenmiş olmalıdır.

Atık boşaltma işlemleri sırasında aşağıda belirtilen önlemler göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

- Atık boşaltma yüzeyinin aracın ağırlığını taşıyamama olasılığının 
bulunduğu yerlerde yükler damarın / yamacın (bank) kenarın-
dan geriye boşaltılmalıdır;

- Etkin bir destek sağlanmadığı ya da güvenli bir boşaltma pozis-
yonu alabilmesi için sürücüyü yönlendirecek biri boşaltma saha-
sında güvenli bir yerde konumlandırışmadığı sürece her hangi 
bir aracın bir yamacın / damarın üzerinden ya da bir bunkerin 
içine yük boşaltmasına izin verilmemelidir,

- Atık boşaltma işlemi gerçekleştirirken, ister gece ister gündüz 
saatlerinde olsun, sürücüye yığma alanına yaklaşabileceği gü-
venli mesafenin sınırlarını göstermesi için işaretçi rehberler ya 
da diğer etkili işaretler yerleştirilmelidir;

- Atık boşaltma işleminin havanın karanlık olduğu saatlerde yapıl-
ması durumunda, çalışma alanına ve boşaltma alnının kenarına 
yeterli ışıklandırma sağlayabilmek için boşaltma yapılan alanın 
uygun şekilde yerleştirilmiş ışıklarla aydınlatılması gerekmek-
tedir; ve

- Maden idaresinden özel bir izin alınmadığı sürece maden çı-
karma işlemlerinde su altı ekskavatörü, yüzer tesis ya da diğer 
benzeri su araçları kullanılmamalıdır. Bunların kullanılması ha-
linde, su altı ekskavatörüne ya da yüzer işlem tesisine verilen 
yükleme hattı uygun bir şekilde işaretlenmelidir.
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11. Nakliye işlemleri 

Bir açık hava maden ocağında kullanılan tüm mobil ekipmanlar onay-
lanmış tipte olmalıdır ve bir kimlik numarası taşımalıdır. Maden ocağı mü-
dürü, açık hava maden ocağındaki tüm araçların hareketini ve işlemlerini 
düzenleyen bir dizi nakliye / taşıma kuralı belirlemelidir. 

Nakliye / taşıma işlemleriyle ilgili kurallar bir yere asılmalı ve tüm 
sürücülere ve ekipman operatörlerine de bir kopya verilmelidir. Tüm ken-
dinden tahrikli mobil ekipmanlar, doğru bir şekilde sürüldüğü sürece işlem 
hangi koşullar altında gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin aracın  etkin bir 
şekilde fren yapabilmesini ve tam anlamıyla yüklü olduğunda aracın sabit 
durmasını sağlayacak yeterli bir fren sistemiyle donatılmalıdır. Aşağıdaki 
koşullar sağlanmadığı sürece hiç bir araç başıboş bırakılmamalıdır:

- araç kontrollerinin nötr konumda olması ve park için frenlerin 
park edecek şekilde tam çekili olması;

- eğer söz konusu olan araç, bloke edilmiş ya da bir topuğa / cev-
her damarına (rib) veya bir yamaca dönüştürülmüş meyilli bir 
alana park edilmiş paletli ve tekerlekli bir araçsa;

- kepçe / şovel, kova ve skreyper bıçağı gibi, ekipmanların ha-
reketli parçalarının kullanılmadığı zamanlarda emniyet altına 
alınması ya da yere doğru yaklaştırılması; ve 

- elektrikle çalışan mobil ekipmanların ana açma kapama düğ-
mesinin kapalı konumda olması, tüm işletim kontroller,nin nötr 
konumda olması ve frenlerin çekili olması ya da yuvarlanmaya 
karşı eşdeğer önlemlerin alınmış olması.

Aracın çalışma sahaları arasında hareket halinde olduğu durumlarda, 
ekipmanların hareketli parçaları, seyahat pozisyonunda emniyet altına 
alınmalıdır. 

İçten yanmalı bir motorla işletilen mobil ekipmanlardan çıkan motor 
egzoz gazları operatörün bulunduğu konumdan ve her hangi bir havalan-
dırma girişinden uzak bir noktada boşaltılmalıdır.

Tüm mobil ekipmanların üzerinde onaylı tip ve kapasitede olan yan-
gın söndürücüler taklılı olmalıdır. Aşağıdaki koşullar sağlanmadığı sürece 
bir açık hava maden ocağında kimsenin motorlu bir aracı işletmesine, ya 
da motorlu bir aracı sürmek üzere istihdam edilmesine izin verilmemeli-
dir:
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- söz konusu kişinin kullanacağı araç için bir işletme ehliyetine 
sahip olması; ve

- söz konusu kişinin, müdürünü ya da müdür temsilcisini bu aracı 
işletme yeterliliğine sahip olduğuna ikna etmesi.

Açık have maden ocağındaki tüm yolların genişliği, bu yolları kulla-
nacak olan araçları alacak ölçüde olmalı ve (shoulder) bariyerlerle do-
natılmalıdır. Uygun yerlerde ise geçiş alanları her iki taraftan da açıkça 
görülebilen tek şeritli yollardan verilmelidir. 

Yolun her hangi bir bölümünün eğimi ve çapı araçların yolda güvenle 
hareket etmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Maden ocağı müdürü yolu 
kullanmakta olan araçların hızını ve hareketlerini kontrol etmek için ge-
rekli gördüğü yerlere işaretler / levhalar yerleştirmelidir. Maden ocağının 
yollarındaki tüm alçak bölümlerinde duran suyun birikmesinin önüne geçe-
bilmek için yeterli drenaj düzenlemeleri yapılmalıdır. Donma koşullarına 
maruz kalan yollar üzerindeki kar ve buz sistemli bir şekilde temizlenmeli 
ve bu yolların üzerine kum, mıcır, cüruf ya da diğer uygun bir malzeme 
serpilmelidir. 

Taşımada kullanılan ve planlanmış eğimi yüzde 5’ten fazla olan yollar 
üzerinde acil durum kaçış yolları bulunmalıdır ve bu yollar aşağıdaki özel-
liklere sahip olmalıdır:

- Taşıma yolu uzunluğu boyunca bölümlendirilmelidir; ve

- Acil durum kaçış yoluna giren bir (runaway) aracının güvenle 
dinlenme konumuna getirilebileceği garanti edilmelidir. 

Taşıma ekipmanları her zaman elektrik kontrolünde işletilmelidir. İş-
letilmekte olan ve hareket etme ihtimali bulunan her hangi bir taşıyıcı 
makineye, hiç kimse operatörün dikkatini çekmeden tırmanmamalı ya da 
girmemelidir. Aracın iki yanına taşan ya da aracın arkasından 1.2m’den 
fazla sarkan yüklerin taşınması durumunda projeksiyonun ucuna aşağıda-
kiler eklenmelidir:

- Karanlık saatlerde ya da görüşün sınırlı olduğu durumlarda kul-
lanılmak üzere bir ikaz ışığı; ve gün ışığında yapılan çalışmalar 
sırasında açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmiş uygun bo-
yutlarda bir ikaz bayrağı.

- Araçların yukarısında kalan hava sahasının boşaltılmasının sınırlı 
olduğu alanlarda, mutlaka ikaz cihazları yerleştirilmeli ve sınır-
landırılmış olan bu alan açıkça görülebilecek şekilde işaretlen-
melidir;
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- Kişilerin düzenli olarak taşınması ile iglili bir düzenlemeye ih-
tiyaç duyuluyorsa, otobüs ya da özel olarak bu iş için uygun 
görüleb araçların kullanılması gerekir. 

Aşağıdaki koşullarda, kişilerin taşınması yasaklanmalıdır:

- güvenliklerini sağlamak için özel önlemler alınmadığı vetaşıma 
işlemi için maden ocağı müdüründen yetki alınmadığı sürece 
yüklü ya da yüksüz mobil ekipmanların içinde ya da üstünde;

- mobil ekipmanların kabinlerinin ve yataklarının dışında; ve

- boşaltma mekanizmasının kazara işletilmesini önleyecek araçlar 
sağlanmadığı sürece, boşaltma gereçkleriyle donatılmış araçla-
rın içinde. 

- Tüm yığma ve atık boşaltma alanlarında araçların taşıma işlem-
leri sırasında durmaları gereken yerden öteye geçmelerini ve 
ters dönmelerini önlemek için şev basamağı düzlükleri, tampon 
blokları, güvenlik kancaları ve diğer benzeri araçlar sağlanmalı 
ve bu alanlarda hazır bulundurulmalıdır. Cevher / malzeme bo-
şaltma oluğunun doldurulmasıyla ilgili kurulumlar, bu mekaniz-
maları işleten kişilerin çalışma esnasında tehlikeli bir konumda 
kalmalarına izin vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Cevher / malzeme boşaltma oluğunda meydana gelebilecek her 
hangi bir tıkanıklığı gidermek için yapılacak her türlü işlem, söz 
konusu durumda mevcut olan tehlikeleri tam anlamıyla anlayan 
ve bilen yeterlilik sahibi bir kişi tarafından yapılmalıdır. 

- Tüm ızgaralar (grizzly), ızgara çubukları (grate) ve benzeri sa-
bit sınıflandırma cihazları güvenli bir şekilde monte edilmeli ve 
ankrajlanmalıdır. Kaya kırma işlemleri sırasında bir ızgaranın 
üzerinde çalışma yapacak olan kişilere ankrajlı emniyet kemer-
leri tedarik edilmeli ve bu kişiler de verilen bu güvenlik ekip-
manlarını kullanmalıdır. 

- Atık boşaltma ve yığma işlemlerinde kullanılan mobil ekipman-
lar otomatik bir geri vites uyarı alarmı ile donatılmış olmalı ve 
bu sinyalin ses düzeyi ortamdaki gürültü düzeyinin üzerinde ol-
malı ve kolayca duyulabilmelidir ya da geri gitme işlemlerinin 
güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu tür işlemlerin 
yapıldığı alanlarda bir gözlemci bulundurulmalıdır. 
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- Bir açık hava maden ocağının müdürü raylı sistemlerin her bir 
parçasını detaylı olarak gösteren bir dizi plan hazırlamalıdır. 
Hazırlanan bu planların bir kopyası da açık hava maden ocağının 
ofisinde saklanmalıdır. Açık have maden ocağının müdürü ayrıca 
demiryolunun işletimiyle ilgili olarak maden idaresi tarafından 
da onaylanması gereken bir kurallar listesi hazırlamalıdır ve bu 
kurallar sinyaller ve sinyal kodları ile tüm demiryolu işlemle-
rinde uygulanması gereken denetim ve bakım prosedürlerini de 
içermelidir.  

- Bir açık hava maden ocağında gerçekleştirilen her hangi bir de-
miryolu işleminde görevlendirilecek olan herkese söz konusu 
maden ocağı için geçerli olan tüm işletim kuralları, sinyaller ve 
sinyal kodlarının birer kopyası verilmelidir.

Konveyörler (Bantlı nakliye cihazları)

- Birleştirilmiş ekskavatör (kazı cihazı) ve bantlı transfer sistem-
lerinin kullanıldığı durumlarda 500 m’yi geçmeyecek aralıklarla 
trabzanlı ayak köprüleri ya da ip köprüler yerleştirilmelidir.

- Eğer konveyör bantının tüm uzunluğu konveyörü çalıştıran şalte-
rin bulunduğu noktadan görülebiliyorsa, cihazın operatörü onu 
çalıştırmadan önce konveyör bantının üstünde kimsenin olup 
olmadığını görsel olarak da kontrol etmelidir. Kişileri konveyö-
rün çalıştırlılmak üzere olduğuna dair uyarmak için işitsel ya da 
görsel bir uyarı sistemi kurulmalı ve işletilmelidir. 

- Bir konveyör bantı üzerinde uzunluğu boyunca her hangi bir 
kişinin her hangi bir noktadan bantı durdurmasına ve yeniden 
çalışmasına engel olmasına imkan verecek bir cihaz yerleştiril-
melidir. 

- Maden ocağı müdürünün hazırladığı kurallarda özellikle belir-
tilmediği ve maden idaresi tarafından özel bir izin verilmediği 
sürece hiç kimse konveyör bantının üzerinde yolculuk etmeme-
lidir. 

- İzin verilmediği ve gerekli yerlere uygun koruyucu donanımlar 
yerleştirilmediği sürece hiç kimse hareket halindeki bir konve-
yör bantının altında bir temizlik çalışması yapmamalı ve aynı 
şekilde hareket halindeki bir konveyör bantının her hangi bir 
bölümünü temizlememelidir. 
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- Hareket halindeki konveyör bantları üzerinden, önceden belir-
lenmiş noktalar dışında kalan hiç bir notkadan geçiş yapılma-
malıdır. 

- Bir konveyör üzerinde bulunan tüm baş tahrik tamburlarının (pu-
lelerinin), kuyruk tamburlarının / saptırma rulolarının (puleleri-
nin) ve germe tamburlarının nip noktaları en azından 1 m’lik bir 
mesafe için koruma altına alınmalıdır. 

Konveyör bantı köprüleri ve
dekapaj malzemesi dökücüleri / yayıcıları

- Tüm otomatik kontrollü, tele-otomatik kontrollü ve uzaktan 
kumandalı sistemlerde, hatalı bir işlem olması halinde güç kay-
nağını durduracak interlocking cihazlar yerleştirilmiş olmalıdır. 

- Konveyör köprüleri ve dekapaj malzemesi yayıcılarının üzerin-
de yağmurun hızını ve yönünü otomatik olarak sürekli ölçen 
aletler yerleştirilmelidir, ayrıca bunun yanında bir acil durum 
sinyalizasyon sistemi ve dekapaj malzemesi yayıcılarının şa-
sini / alt çerçevesimni kontrol eden bir sistem ve bunlara ek 
olarak kontrol ve ölçüm araçları, limit şalterleri, sinyal verme 
ve iletişim gereçleri bulunmalıdır. Otomatik frenlere ek olarak 
köprü şasilerinde / alt çerçevelerinde ayrıca bir de el freni 
bulunmalıdır. 

- Konveyör köprüleri üzerinde yapılan onarım çalışmalarında oto-
matik frenlerle el freninin aynı anda sökülmesi yasaklanmalıdır. 

- Her hangi bir yolun ya da gidiş geliş hattının yakınında bulunan 
her hangi bir karşı ağırlık etkin bir şekilde koruma altına alın-
malıdır. 

- Konveyör hatları ya da konveyör köprüleri ile dekapaj malze-
mesi dökücüleri her iki yanında muhafazası olan işleme plat-
formuyla donatılmalıdır. Konveyör bantı boyunca hiç bir geçiş 
yolunun genişliği 700 mm’in altında olmamalıdır. 

- Hiç bir konveyör köprüsünün her hangi bir yapıya ya da her hangi 
bir maden çıkarma ya da nakliye ekipmanına 1 m’den fazla yak-
laşmasına veya işlemekte olan diğer maden çıkarma ve nakliye 
ekipmanlarının üzerindeki bir konumda çalışmasına izin veril-
memelidir. 
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- Yürüyen tip ya da demiryolunda yürüyen tip bir dekapaj malze-
mesi yayıcısı hareket halindeyken hiç kimse ve hiç bir nakliye 
aracı, makine ya da diğer ekipmanların, konveyör köprüsünün 
atık boşaltma ankastresinin / kirişinin (cantilever) altından geç-
mesine izin verilmemelidir. 

- Bir konveyör köprüsünün atık boşaltma ankastresinin / kirişinin 
(cantilever) ucu ile atık yığınının tepesi arasındaki dikey mesafe 
3 m’den az olmamalıdır.

- Atık yığını üzerinde her hangi bir kaya / taş kaymasının işaretleri gö-
rülmüşse, konveyör köprüsü heme tehlikeli bölgeden çıkarılmalıdır. 

Cevher yığınları, bunkerler ve depolama siloları

Tüm bunkerler, silolar, cevher tumbaları ve cevher yığınları için aşa-
ğıdaki önlemler alınmalıdır:

- koklaştırılmış ( sinterlenmiş (caked up) malzemeleri kırmak ya 
da maddenin içinde meydana gelmiş diğer birikimleri temizle-
mek için özel cihazlar kullanılmalıdır;

- konveyörler kapatılıp kilitlenene ve diğer yığma faaliyetleri 
tamamlanıp durdurulana kadar kimsenin bu tür çalışmaların 
yapıldığı alanlara girmesine veya bu alanlarda çalışmasına izin 
verilmemelidir. Bu amaca yönelik olarak özeli bir çalışma izni 
sistemi geliştirilmelidir;

- kişiler bu alanlara sadece bir formenin ya da eşdeğer düzeyde 
yeterlilik sahibi bir kişinin gözetiminde giriş yapmalıdır;

- bunkerlere, silolara ya da cevher tumbalarına girilmesini gerek-
tiren çalışmalarda, yapılacak işletin barındırdığı tehlikeler ko-
nusunda özellikle eğitilmiş / talimat verilmiş deneyimli kişiler 
görevlendirilmeliidir;

- bu tür alanlara girmesi gereken kişiler mutlaka girişe sağlam bir 
şekilde sabitlenmiş bir noktaya tutturulmuş emniyet kemerleri 
kullanmalıdır;

- duvarlara kalıcı merdivenler tutturulmalıdır;

- cevher tamburlarının ve siloların destek mekanizmaları, hare-
ketli ekipmanlarla çarpışma tehlikesine karşı korunmalıdır; ve

- tamburlar ve silolar gizli korozyon ve eskimeye karşı düzenli 
aralıklarla yeterlilik sahibi bir kişi tarafından denetlenmelidir.
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Zararlı gazlar yayma ihtimali olan kömür ya da diğer maddelerle ça-
lışırken, bunker ya da siloya giriş izni verilmeden önce bunkerdeki ya da 
silodaki havadan örnek alınmalı ve analiz edilmelidir.

Havada bulunan toza karşı alınması gereken önlemler

- Bir maden ocağının içinde ya da maden ocağıyla bağlantılı olan 
işlemler sırasında toz ortaya çıkıyorsa, maden ocağından so-
rumlu olan müdür bu tozların kontrol altına alınabilmesi ya da 
en azından bastırılması için gerekeni yapmalıdır.

- Yukarıdaki tavsiyenin uygulanamadığı hallerde, bu tür işlerde 
çalışan kişilerin söz konusu ortamdaki tozları solumasını önle-
yecek gereçler tedarik edilmeli ve bunların kullanılması sağ-
lanmalıdır.

- Görüşün bozulması nedeniyle kişilerin tehlike altına girebileceği 
tüm çalışma alanlarında, yükleme ve yığma noktalarında, mal-
zeme transfer noktalarında, parçalama istasyonlarında ve taşı-
ma yollarında havada bulunan tozu kontrol etmek için gerekli 
uygun önlemler alınmalıdır.

- Havada bulunan tozlara karşı alınması gereken önlemler uygu-
lanırken aşağıdaki koşullara, işlemlere ve alanlara özel dikkat 
gösterilmelidir;

o Etkin toz toplama ya da toz bastırma cihazlarıyla do-
natılmamış sondaj kulelerinin ya da diğer kaya sondaj 
araçlarının işletilmesi sırasında;

o Yükleme ve boşaltma noktaları, özellikle de kuru koşul-
lar altrında çalışma yapıldığında;

o Maden ocağındaki tüm taşıma yolları;

o Tüm ufalama, izleme ve işleme tesislerinde ve özellikle 
de konveyör bantındaki transfer noktalarında;

o Taş kesme ve cilalama işlemlerinde; ve

o Cevheri alınmış bölgeler, atık döküm alanları ve toz mik-
tarının aşırı düzeylere ulaşmış olabileceği diğer benzeri 
alanlar. 

Maden ocağının müdürü, durgun havanın bulunduğu tüm bölgelerde, 
kör tünellerde (çıkmaz tünellerde) ve havalandırması kötü olan diğer alan-
larda mekanik havalandırma sağlamalıdır.
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Zararlı gazlara karşı alınması gereken önlemler

- Maden ocağında gerçekleştirilen işlemler ya da süreçlerle bağlan-
tılı olarak toksik gaz ya da dumanların mevcut olabileceği veya 
bu işlemlerde kullanılan her hangi bir fırın ya da diğer tesisler-
den kaçak ihtimalinin olduğu her durumda, bu tür duman veya 
zehirli gazların nötralize edilmesini, bastırılmasını ya da zararsız 
hale getirilmesini sağlayacak onaylı araçlar yerleştirilmelidir.

- Bu tür cihazlar her zaman uygun şekilde işletilmelidir.

- Eğer bir açık hava maden ocağının her hangi bir bölümünde bir 
gaz, toz ya da buhar patlaması tehlikesi varsa, maden ocağı mü-
dürü böyle bir patlamayı önlemek için gerekli önlemleri almalı ve 
alınan önlemler konusunda mdaen idaresine de bilgi vermelidir.

- Zararlı gazların her hangi bir kaynaktan drenaj yoluyla ya da 
pompalamak suretiyle sıvı ya da çamur halinde atılması halinde 
ise tüm çamur havuzları (sumps), kontrol kuyuları (manhole), 
tanklar veya bu tür malzemenin toplandığı diğer noktalar etkin 
bir şekilde kapatılmalıdır.

- Gözetim personeli, kişilerin bu tür alanlara girmesine izin ver-
meden önce söz konusu alanın iyice havalandırıldığından ve 
eğer mümkünse sudan tamamen arındırıldığından ve son olarak 
da içerideki havanın saflığını ölçmek için test edildiğinden emin 
olmalıdır. Bu tür testlerin gerçekleştirilmemiş olması halinde ya 
da oksijen yetersizliğinin söz konusu olması ihtimaline karşı çu-
kura girecek olan işçilere uygun onaylanmış solunum cihazları 
verilmelidir. Böyle bir alana girmesi gereken herkes sağlanacak 
olan solunum cihazlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda 
eğitilmiş olmalı ve temiz havanın olduğu bir alanda konumlana-
cak olan ikinci bir kişiden de destek almalıdır.

12. İlk yardım

İlk yardım gereklilikleri

Herhangi bir kaza halinde ilk yardım ve acil durum müdahalelerinin 
gerçekleştirilebilmesi için tüm açık hava maden ocaklarında aşağıdaki te-
sis ve imkanların bulunması zorunludur:

- kaza ihtimaline karşı maden ocağında sürekli olarak koşullara 
uygun, düzenli olarak yenilenen ve düzgün bir şekilde bakımı 
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yapılan bir ilk yardım giysisi bulundurulmalıdır ve madenin iş-
letildiği süre boyunca gerektiği şekilde eğitim görmüş bir ilk 
yardım görevlisi de sürekli görev başında olmalıdır,

- maden çıkarma işlemlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda cevher 
zenginleştiriciler (dressing) ve dezenfekte etmede kullanılan 
malzemeler hazır bulundurulmalıdır, ve

- hastaların sedyeyle transferine rahatlıkla izin verecek şekilde 
erişime elverişli ve uygun bir noktada konumlandırılmış olan ve 
sadece ilk yardım, sağlık muayenesi ve ambulans çalışmalarında 
kullanılmak üzere ayrılmış bir oda belirlenmelidir. Bu oda her 
zaman için uygun koşullarda muhafaza edilmeli ve hijyen sevi-
yesi de korunmalıdır. 

Bir vardiyada çalıştırılan toplam kişi sayısının, ulusal yasa ve yönet-
meliklerde belirtilen rakamı geçtiği bütün maden ocaklarında, söz konusu 
açık hava maden ocağından sorumlu müdür ya da maden ocağının işletme-
cisi, yeterli sayıda yatak kapasitesine sahip, uygun bir yerde konumlanan 
bir alan sağlamak zorundadır. Bu bölüm aynı zamanda yaralanma ya da 
hastalıklara ön müdahalenin gerçekleştirilmesi için gerekli malzeme ve 
gereçlerle donatılmış olmalı ve maden ocağında yaralanan kişiler tarafın-
dan geçici olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. Aşağıda belirtilen durum-
larda ise böyle bir alanın sunulmasına gerek yoktur:  

- maden ocağının yakınında kolayca erişilebilen bir hastanenin ya 
da diğer uygun sağlık tesislerinin bulunması halinde; ve

- düzgün bir şekilde muhafaza ediken uygun niteliklere sahip bir 
ambulansın madendeki çalışma saatleri boyunca hazır bulundu-
ğu durumlarda.

Bir açık hava maden ocağının müdürü yaralanan kişilerin hastaneye 
ya da benzeri bir tedavi merkezine götürülmesi için gerekli düzenlemeleri 
yapmak zorundadır. Her ilk yardım odasında, ilk yardım uygulanan kişilerin 
isimlerinin, söz konusu yaralanmalarla ve uygulanan tedaviyle ilgili ayrın-
tıların belirtildiği bir ilk yardım kayıt defteri tutulmalıdır.

İlk yardım eğitimi

Danışman / gözetmen olarak seçilen bir grup çalışan, onaylı bir ilk 
yardım sertifikası almalarını sağlayacak özel bir eğitim programına dahil 
edilmelidirler. Bu tür eğitim programları katılmak isteyen diğer tüm çalı-
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şanların da katılımına açık olmalıdır. Bu tür programlar düzenlemelerine 
imkan verecek tesislerden yoksun olan küçük maden ocakları ise en azın-
dan bir maden ocağı çalışanının geçerli bir ilk yardım sertifikasına sahip 
olması sağlanmalıdır. 

13. Sağlık muayenesi

Kişi bir açık hava maden ocağında çalışmaya başlamadan önce onaylı 
bir sağlık muayenesinden geçmelidir.

İşçilerin tehlike ptansiyeli barındıran koşullara maruz kalmalarının 
ardından kişisel sağlık muayenesinden geçmeyi talep etmeleri durumunda 
bu işçilerin kendi seçeceği uygun niteliklere sahip bir doktor tarafından 
muayene edilmesine imkan verilmelidir. 

Kişisel sağlık kayıtları, işçi yazılı olarak bu tür bilgilerin tamamen ya 
da kısmen açıklanması için onay vermediği sürece gizli tutulmalı, sadece 
sağlık personelinin erişimine açık olmalıdır.  

Tüm sağlık muayeneleri ücretsiz olarak maden ocağının işvereni / 
işletmecisi tarafından sağlanmalıdır.

14. Hijyen

Maden ocağından sorumlu müdür giysilerin değiştirilmesi, saklanması 
ve kurutulması ile kantin, dinlenme odaları ve çamaşır yıkama imkanları 
ve bunun yanı sıra madende bulunması gereken tuvalet, duş ve lavabolarla 
ilgili gereklilikleri sağlamalıdır.

Ayrıca aşağıda sıralanan gereklilikleri karşılamak da maden ocağı mü-
dürünün görevidir:

- yeterli sayıda ve kullanışlı tuvaletler, duşlar, lavabolar ve çama-
şır yıkama tesisatı;

- uygun yerlere yerleştirilmiş ve düzgün bir şekilde muhafaza edi-
len yeterli miktarda  içme suyu; ve giysilerin değiştirilmesi, sak-
lanması, yıkanması ve kurutulması için uygun mekanlar.

İşçiler aşırı ısı seviyelerinden, zorlu hava koşullarından korunmalı ve 
işçilere bunun için uygun koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır. 


