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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İş kazaları ve meslek hastalıkları giderek karmaşıklaşan iş yaşamında çalışanların
yaşamını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarıdır. Bu sorunları doğru analiz edip nedenleri ortaya
koymak ve uygun önlemler almak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel uygulamalarıdır. Ön
Lisans öğrencileri için hazırlanmış olan ders notları öğrencilerin sorunun boyutlarını
kavramalarında ve uygun çözümler üretmelerinde yol gösterici niteliğindedir.
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YAZAR NOTU
İş sağlığı ve güvenliği alanında güncel bilgileri içeren ders notlarının öğrencilerin hem
kuramsal olarak hem de uygulama alanında beliren gereksinimini bir ölçüde karşılayacağını
umuyorum. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.1. Örtülü Elektrot Ark Kaynağı
1.2. Gaz Altı Kaynağı
1.3. Oksi-Asetilen Kaynağı
1.4. Toz Altı Kaynağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kaynak işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyen riskler nelerdir?

2)

Kaynak türleri ve kaynak ekipmanları nelerdir?

3)

Kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı riskler

4)

Alınması gereken tedbirler nelerdir?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaynak işlerinde iş sağlığı
ve güvenliği

Kaynak işlerinde ortaya
çıkan iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki riskleri ve bu
risklerden oluşabilecek
tehlikeleri öğrenmek, bu
konuda alınacak gerekli
önlemleri kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kaynak türleri



Kaynak ekipmanları
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Giriş
Makine ve metal imalat sanayinde kaynak ve çeşitleri çok yaygın olarak
kullanılmaktadır. Buna paralel olarak çalışanların sayısı da aynı oranda yüksek olmaktadır.
Kaynak, yapısı gereği birçok tehlikeli durumları içerdiğinden, iş sağlığı ve güvenliği
konularında çok iyi irdelenip öğrenilmesi gereken bir konudur.
Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir,
genellikle metal veya termo plastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle
çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha
sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır, bazı hallerde ısı ile birleştirme işlemi basınç
altında yapılır. Bu yöntem lehim ve sert lehim ile fark gösterir, lehim ve sert lehim
yöntemlerinde birleştirme düşük erime noktalarında ve çalışma parçaları erimeden oluşur.
Kaynak için gaz alevi, elektrik arkı, lazer, elektron ışını, sürtme, ultra ses dalgaları gibi birçok
farklı enerji kaynakları kullanılabilir. Endüstriyel işlemlerde, kaynak açık hava, su altı, uzay
gibi birçok farklı ortamda gerçekleştirilebilir. Bununla beraber, yapıldığı yer neresi olursa
olsun, kaynak çeşitli tehlikeler barındırır. Alev, elektrik çarpması, zehirli dumanlar ve
ultraviyole ışınlara karşı önlem almak gereklidir.
19. yüzyılın sonuna dek, sadece demircilerin kullandığı ısıtma ve dövme yolu ile
metallerin birleştirildiği kaynak yöntemi biliniyordu. Elektrik ark kaynağı ve oksi-gaz kaynağı
yüzyılın sonunda gelişen ilk yöntemlerdir, bunları direnç kaynağı izlemiştir. Kaynak teknolojisi
20. yüzyılın erken dönemleri esnasında (I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sonralarında) artan
talebi karşılayabilmek için hızla gelişerek güvenilir ve ucuz yöntemler arasına katılmıştır.
Savaşların ardından, manuel metotlar (manuel metal ark kaynağı), yarı-otomatik ve otomatik
yöntemleri (gaz altı metal ark kaynağı vb.), içeren çeşitli modern kaynak teknikleri gelişmiştir.
Gelişmeler, yüzyılın ikinci yarısında da lazer ışın kaynağı ve elektron ışın kaynağının
bulunması ile devam etmiştir. hâlen bilim, gelişimi devam ettirmektedir. Robot kaynağı,
endüstride yaygın bir yer edinmiştir, yeni kaynak metotları ve kaynak kalite ve özelliklerinin
geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi için araştırma ve geliştirme çabaları devam etmektedir.
Kaynak Türleri: Sanayide kullanılan kaynak türleri çok çeşitli olmakla birlikte daha çok
ark kaynağı teknikleri kullanılmaktadır. Kaynak türleri genel olarak şu şekilde
gruplandırılabilir.
a)

Oksi Asetilen kaynağı,

b)

Oksi-LPG kaynağı,

c)

Elektrik ark kaynağı,

d)

TIG(Tungsten sabit elektrotlu) gaz altı kaynağı,

e)

MIG (Argon gazı), MAG (Karbondioksit gazı) eriyen elektrotlu gaz altı kaynağı.

f)

Toz altı kaynağı,
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g)

Direnç nokta kaynağı

h)

Özel Kaynaklar (Elektron ışın, ultrasonik, lazer, plazma)

Kaynakçılıktaki Tehlikeler: Kaynak türlerinin hemen hemen hepsinde ortak tehlikeler
bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şu şekildedir.
a)

Elektrik tehlikesi

b)

Endüstriyel gaz tüplerinin patlama tehlikesi

c)

Işın ve ışık tehlikesi

d)

Duman, gaz ve toz tehlikesi.

Kaynakçılıkta kullanılan gazlar 3 grup altında toplanabilir.
1)

Yanıcı Gazlar: Kullanılan gazlar daha çok 3 çeşittir. Bunlar;


Asetilen (C2H2): Renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır. Sarımsağa
benzer kokusu vardır.

LPG: Temel olarak propan (%70) ve bütan (%30) karışımından oluşan bir
hidrokarbondur. Havadan ağır bir gazdır. Zehirli olmasa da boğucu gazdır. Hava ile %2-9
oranında karıştırıldığında patlayıcı özellik kazanır.
(Not: metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H4)) gibi maddeler
hidrokarbonlar olarak adlandırılır. Bunlar CxHy formülü ile gösterilir ve onlarca türü vardır.
Bunlar içinde en yüksek enerji değerine sahip olan propandır.)

Hidrojen: Renksiz, kokusuz bir gazdır. Tüm elementler arasında en hafifidir.
Havadan 15 kez hafiftir. Çok yanıcı bir gazdır. Zehirsiz bir gazdır. Yandığında hiçbir zararlı
kimyasal çıkarmaz.

Doğal Gaz: Doğal gaz renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır.
Kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. %95 metandan, gerisi diğer
hidrokarbonlardan oluşur. Zehirli değildir ama boğucu etkisi vardır. Hava ile %5-15 oranında
karıştığında patlayıcı özellik kazanır.
2)
Yakıcı Gazlar: Yakıcı gaz olarak oksijen O2 gazı kullanılır. Bu gaz havadan
biraz ağır, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.
3)
Koruyucu Gazlar: Kaynak arkını havanın zararlı etkilerinden korumak için
genellikle 3 çeşit gaz kullanılır.

Argon (Ar): Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Argon havadan ağırdır.
Solumak tehlikelidir. Öldürebilir. Yanıcı ve parlayıcı değildir.
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Helyum (He): Havadan 4 kez daha hafif bir gazdır. Yanıcı ve parlayıcı değildir.
Renksiz ve kokusuzdur.


Karbondioksit (CO2): Renksiz ve kokusuzdur. Yanıcı ve parlayıcı değildir.
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1.1. Örtülü Elektrot Ark Kaynağı
Örtülü elektrot ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrot ile
iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemidir.
Bu yöntemde doğru (DC) veya alternatif (AC) akım çeşitlerinin her ikisi de kullanılabilir.
Kaynak yapılan bölge bazı durumlarda, koruma gazı olarak da bilinen bir gaz ile korunarak
örtülü elektrot ark kaynağı yapılır.
Elektrotun ucu, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri,
atmosferin zararlı etkilerinden örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan gazlar
tarafından korunur. Ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf, kaynak banyosundaki ergimiş
kaynak metali için ek bir koruma sağlar. İlave metal (dolgu metali), tükenen elektrotun çekirdek
teli ve bazı elektrotlarda da elektrot örtüsündeki metal tozları tarafından sağlanır.
Örtülü elektrot ark kaynağı sahip olduğu avantajları nedeniyle metallerin
birleştirilmesinde en çok kullanılan kaynak yöntemidir.
Avantajları:
1.

Örtülü elektrot ark kaynağı açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir.

2.

Elektrot ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda kaynak yapmak mümkündür.

3.
Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak
yapmak mümkündür.
4.
Kaynak makinesinin güç kaynağı uçları uzatılabildiği için uzak mesafedeki
bağlantılarda kaynak yapılabilir.
5.

Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilirdir

Pek çok malzemenin kimyasal ve mekanik özelliklerini karşılayacak örtülü elektrot türü
mevcuttur. Bu nedenle kaynaklı birleştirmeler de ana malzemenin sahip olduğu özelliklere
sahip olabilir.
Dezavantajları:
1.
Örtülü elektrot ark kaynağının metal yığma hızı ve verimliliği pek çok ark
kaynak yönteminden düşüktür. Elektrotlar belli boylarda kesik çubuklar şeklindedir, bu nedenle
her elektrot tükendiğinde kaynağı durdurmak gerekir.
2.
gerekir.

Her kaynak pasosu sonrasında kaynak metali üzerinde oluşan cürufu temizlemek
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1.2. Gaz Altı Kaynağı
Gaz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında
oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir. Kaynak bölgesine sürekli şekilde
beslenen (sürülen), masif haldeki tel elektrot ergiyerek tükendikçe kaynak metalini oluşturur.
Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin
zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur. Gaz,
kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi takdirde çok küçük bir hava girişi dahi
kaynak metalinde hataya neden olur.
Başlıca türleri MIG-MAG ve TIG (WIG) gaz altı kaynak teknikleridir. Bu kaynak
türünde koruyucu gaz olarak argon ve helyum gibi soy gazlar kullanan MIG (Metal Inert Gas)
kaynak tekniği ile koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan karbondioksit kullanan MAG (Metal
Active Gas) teknikleri en yoğun olarak kullanılır.
Diğerlerine göre nispeten daha az kullanılan WIG tekniğinin diğerlerinden farkı
erimeyen Wolfram (Tungsten) elektrot kullanılmasıdır.
1. Kaynak yönü
2. Torç
3. Kaynak teli
4. Koruyucu gaz
5. Kaynak banyosu
6. Kaynak dikişi
7. İş parçası

Avantajları:
1.
Gaz altı kaynağı örtülü elektrot ark kaynağına göre daha hızlı bir kaynak
yöntemidir. Çünkü
Tel şeklindeki kaynak elektrotu kaynak bölgesine sürekli beslendiği için
kaynakçı örtülü elektrot ark kaynak yönteminde olduğu gibi tükenen elektrotu değiştirmek için
kaynağı durdurmak zorunda değildir.


Cüruf oluşmadığı için örtülü elektrotlardaki gibi her paso sonrası cüruf temizliği
işlemi yoktur ve kaynak metalinde cüruf kalıntısı oluşma riski olmadığından, daha kaliteli
kaynaklar elde edilir.
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Örtülü elektrot ark kaynağına göre daha düşük çaplı elektrotlar kullanıldığından,
aynı akım aralığında yüksek akım yoğunluğuna ve yüksek metal yığma hızına sahiptir.


2.
Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına sahiptir,
bu özellikle sertleşme özelliğine sahip çeliklerde önemlidir.
3.
Gaz altı kaynağında derin nüfuziyet sağlanabildiği için bazen küçük köşe
kaynakları yapmaya izin verir ve örtülü elektrot ark kaynağına göre daha düzgün bir kök
penetrasyonu sağlar.
4.
İnce malzemeler çoğunlukla TIG kaynak yöntemi ile ilave metal kullanarak veya
kullanmadan birleştirilse de gaz altı kaynağı ince malzemelerin kaynağına örtülü elektrot ark
kaynağından daha iyi sonuç verir.
5.
uygundur.

Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok

Dezavantajları:
1.
Gaz altı kaynak ekipmanları, örtülü elektrot ark kaynağı ekipmanlarına göre
daha karmaşık, daha pahalı ve taşınması daha zordur.
2.
Gaz altı kaynak torcu iş parçasına yakın olması gerektiği için örtülü elektrot ark
kaynağı gibi ulaşılması zor alanlarda kaynak yapmak kolay değildir.
3.
Sertleşme özelliği olan çeliklerde gaz altı kaynağı ile yapılan kaynak
birleştirmeleri çatlamaya daha eğilimlidir. Çünkü örtülü elektrot ark kaynağında olduğu gibi
kaynak metalinin soğuma hızını düşüren bir cüruf tabakası yoktur.
4.
Gaz altı kaynağı, gaz korumasını kaynak bölgesinden uzaklaştırabilecek hava
akımlarına karşı ek bir koruma gerektirir. Bu nedenle, örtülü elektrot ark kaynağına göre açık
alanlarda kaynak yapmaya uygun değildir.
Gaz Altı Kaynak Çeşitleri:
TIG/WIG (Tungsten(wolfram) Inert Gas) TIG kaynağı, kaynak için gerekli ısının,
tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya
çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.
Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin
zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi takdirde çok küçük bir hava
girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.
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Avantajları:
1.
TIG kaynağı, sürekli bir kaynak dikişi yapmak, aralıklarla kaynak yapmak ve
punto kaynağı yapmak için hem elle, hem de otomatik kaynak sistemleri ile uygulanabilir.
2.
Elektrot tükenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir kaynak metali
kullanarak kaynak yapılır.
3.
uygundur.
4.
5.
düşük olur.
6.

Her pozisyonda kaynak yapılabilir ve özellikle ince malzemelerin kaynağına çok
Kök paso kaynaklarında yüksek nüfuziyetli ve gözeneksiz kaynaklar verir.
Isı girdisi kaynak bölgesine konsantre olduğu için iş parçasında deformasyon
Düzgün kaynak dikişi verir ve kaynak dikişini temizlemeye gerek yoktur.
Dezavantajları:
1.
TIG kaynağının metal yığma hızı diğer
ark kaynak yöntemlerine göre düşüktür.
2.
Kalın kesitli malzemelerin kaynağında
ekonomik bir yöntem değildir.

MIG/MAG(Metal Inert Gas/Metal Active Gas) kaynağı da aynı kaynak yöntemi olup
koruyucu gaz olarak MIG kaynağında argon, MAG kaynağında CO2 gazı kullanılır. Bu iki
kaynak tekniğinde ergiyen elektrot kullanılır. Piyasada bu kaynaklar arasında fark yoktur.
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Gaz altı Kaynak Makineleri ve Ekipmanları
Bu kaynak makinelerinde kullanılan kaynak makineleri (transformatör-redresörler)
alternatif akımı doğru akıma çevirirler ve 25-600 Amper arasında çıkış verirler. Bu makine ile
birlikte ekipmanlar koruyucu gaz donanımı, torc (pens), kablo bağlantıları ve gaz tüplerinden
oluşur.

1.3. Oksi-Asetilen Kaynağı
Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-gaz kaynağıdır (oksiasetilen kaynağı olarak da bilinir). En eski ve en çok yönlü kaynak
yöntemlerinden biridir, fakat son yıllarda endüstriyel uygulamalardaki
popülerliği azalmıştır. Hâlâ yaygın olarak, boru ve kanal kaynağında ve tamir
işlerinde kullanılmaktadır.
Ekipmanı ucuz ve basittir, genelde
kaynak alevi (yaklaşık 3100°C) oksijenle
asetilenin yanması sonucu elde edilir. Alev,
elektrik arkından daha az güçlü olduğundan,
kaynak soğuması daha yavaş olur ve meydana
gelen gerilme ve kaynak çarpılmalarının daha
az olabilmesine imkân tanıyabilir, bu nedenle
yüksek alaşım çeliklerinin kaynağının yapılması bu yöntemle daha kolaydır.
Bu metot, metallerin kesilmesinde de kullanılır.
Diğer gaz kaynak metotları da hava-asetilen kaynağı, oksijen-hidrojen
kaynağı ve basınçlı gaz kaynağı gibi, oldukça benzerdir, sadece kullanılan
gaz tipi değişir. Gaz kaynağı, plastik kaynağında da kullanılır.

13

1.4. Toz Altı Kaynağı
Toz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş
parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.
Ark bölgesi kaynak tozu tabakası, kaynak metali, tarafından korunur. Koruyucu görevi yapan
kaynak tozu ayrıca kaynak banyosu ile reaksiyona girerek kaynak metalini deokside eder. Toz
altı kaynağı otomatik bir kaynak yöntemidir.
Avantajları:
1.
Düz ve silindirik parçaların kaynağında, her kalınlık ve boyuttaki boruların
kaynaklarında ve sert dolgu kaynaklarında kullanılabilen yüksek kaynak hızına ve yüksek metal
yığma hızına sahip bir yöntemdir.
2.

Hatasız ve yüksek mekanik dayanımlı kaynak dikişleri verir.

3.
Kaynak esnasında sıçrama olmaz ve ark ısınları görünmez bu nedenle kaynak
operatörü için gereken koruma daha azdır.
4.

Diğer yöntemlere göre kaynak ağzı açılarını kaynak yapmak mümkündür.

5.

Toz altı kaynağı kapalı ve açık alanlarda uygulanabilir.

Dezavantajları:
1.
Toz altı kaynak tozları havadan nem almaya eğilimlidir, bu da kaynakta
gözeneğe neden olur.
2.
Yüksek kalitede kaynaklar elde edebilmek için ana metal düz, düzgün olmalı,
ana metal yüzeyinde yağ, pas ve diğer kirlilikler olmamalıdır.
3.
Cüruf kaynak dikişi üzerinden temizlenmelidir, bu bazı uygulamalarda zor bir
işlem olabilir. Çok pasolu kaynaklarda, kaynak dikişine cüruf kalıntısı olmaması için cüruf her
paso sonrası temizlenmelidir.
4.
Toz altı kaynağı 5 mm’den ince malzemelerde yanma yapabileceği için
genellikle uygun değildir.
5.
Yöntem özel bazı uygulamalar hariç, düz, yatay pozisyondaki alın kaynakları ve
köşe kaynakları için uygundur.
6.

Her metal ve alaşım için uygulanabilen bir yöntem değildir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kaynak işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyen risklerin neler
olduklarını, kaynak türleri ve kaynak ekipmanları konusunda bilgi sahibi olundu. Kaynak
esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı risklerin neler olduğunu, alınması
gereken tedbirleri, İlgili mevzuat konusunda bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
I. Yanıcı gazlar
II. Yakıcı gazlar
III. Koruyucu gazlar
1.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kaynakçılıkta kullanılan gazların ayrıldığı
gruplardandır?

2.

A)

Yalnız 1

B)

Yalnız 2

C)

1 ve 2

D)

2 ve 3

E)

1, 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi örtülü elektrot ark kaynağının avantajlarından değildir?
A)

Kaynak ekipmanları ağırdır.

B)
Kaynak makinesinin güç kaynağı uçları uzatılabildiği için uzak mesafedeki
bağlantılarda kaynak yapılabilir
C)

Örtülü elektrot ark kaynağı açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir.

D)
Elektrot ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda kaynak yapmak
mümkündür.
E)
Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak
yapmak mümkündür.

3.

Aşağıdakilerden hangisi örtülü elektrot ark kaynağının dezavantjıdır?
A)

Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilirdir

B)
Her kaynak pasosu sonrasında kaynak metali üzerinde oluşan cürufu
temizlemek gerekir
C)

Örtülü elektrot ark kaynağı açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir

D)
Elektrot ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda kaynak yapmak
mümkündür
E)
Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak
yapmak mümkündür.
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4.

Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağının avantajlarından değildir?
A)
Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok
uygundur.
B)
Gaz altı kaynağında derin nüfuziyet sağlanabildiği için bazen küçük köşe
kaynakları yapmaya izin verir ve örtülü elektrot ark kaynağına göre daha düzgün bir
kök penetrasyonu sağlar
C)
Gaz altı kaynağı, gaz korumasını kaynak bölgesinden uzaklaştırabilecek hava
akımlarına karşı ek bir koruma gerektirir
D)
Gaz altı kaynağı örtülü elektrot ark kaynağına göre daha hızlı bir kaynak
yöntemidir.
E)
Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına
sahiptir, bu özellikle sertleşme özelliğine sahip çeliklerde önemlidir

5.

Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağının dezavantajlarından değildir?
A)
Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına
sahiptir, bu özellikle sertleşme özelliğine sahip çeliklerde önemlidir
B)
Gaz altı kaynak ekipmanları, örtülü elektrot ark kaynağı ekipmanlarına göre
daha karmaşık, daha pahalı ve taşınması daha zordur.
C)
Gaz altı kaynak torcu iş parçasına yakın olması gerektiği için örtülü elektrot
ark kaynağı gibi ulaşılması zor alanlarda kaynak yapmak kolay değildir.
D)
Sertleşme özelliği olan çeliklerde gaz altı kaynağı ile yapılan kaynak
birleştirmeleri çatlamaya daha eğilimlidir. Çünkü örtülü elektrot ark kaynağında
olduğu gibi kaynak metalinin soğuma hızını düşüren bir cüruf tabakası yoktur.
E)
Gaz altı kaynağı, gaz korumasını kaynak bölgesinden uzaklaştırabilecek hava
akımlarına karşı ek bir koruma gerektirir. Bu nedenle, örtülü elektrot ark kaynağına
göre açık alanlarda kaynak yapmaya uygun değildir.
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2. KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
2.1. Metal Kaynak Atölyelerinde İş Güvenliği
2.2. Oksi-Asetilen Kaynağında İş Güvenliği
2.2.1. Patlama Tehlikesi
2.2.2 Duman Tehlikesi
2.2.3. Basınçlı Gaz Silindirlerinin Depolanmasındaki Tehlikeler
2.2.4. Manometrelerinin Değiştirilmesi ve Kullanımındaki Tehlikeler
2.2.5. Kaynakçının Korunması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kaynakta alınacak emniyet tedbirleri nelerdir?

2)

Koruyucu giysi ve teçhizatlar nelerdir?

3)

Kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili tedbirler nelerdir?

4)

Elektrik çarpmalarına karşı tedbirler nelerdir?

5)

Metal kaynak atölyelerinde iş güvenliği neleri kapsamaktadır?

6)

Oksi-asetilen kaynağında iş güvenliği neleri kapsamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaynak işlerinde iş sağlığı
ve güvenliği

Kaynak işlerinde ortaya
çıkan iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki riskleri ve bu
risklerden oluşabilecek
tehlikeleri öğrenmek, bu
konuda alınacak gerekli
önlemleri kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kaynakta alınacak emniyet tedbirleri



Koruyucu giysi ve teçhizatlar



Kaynak makine ve ekipmanları



Elektrik çarpmaları



Metal kaynağı



Oksi-asetilen kaynağı

24

Giriş
1. Kaynakta Alınacak Emniyet Tedbirleri
Gaz altı kaynağı yaygın olarak kullanıldığından bu konuda alınacak tedbirlerin
bilinmesi önemlidir. Alınacak tedbirler konusunda en büyük görev kaynakçının kendisine
düşmektedir. İş güvenliği açısından, kusursuz bir kaynak donanımı, iyi aydınlatılmış ve
havalandırılmış kaynak atölyesi, işinin ehli bir kaynakçı büyük önem arz eder.
Kaynakçı
a)

Kaynakçı her şeyden önce temiz ve titiz olmalıdır.

b)

Kaynak esnasında kullandığı araç ve gereçleri iyi tanımalı ve kullanabilmelidir.

c)

Kaynakçının eğitimi tam olmalıdır.

2. Koruyucu Giysi ve Teçhizatlar
a)
giymelidir.
b)

İyi izole edilmiş kuru deri eldiven, kolluk, tozluk, deri önlük veya elbise
Altı kalın lastikli ayakkabılar giymelidir.

c)
Kaynak yapılan metalik zemine teması engelleyen lastik ya da tahta altlıklar
kullanılmalıdır.

Kaynak yapılırken elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşmektedir. Bu
esnada çıkan ultraviyole ve enfraruj ışınları özellikle göz ve cilt için tehlikelidir. Özellikle
ultraviyole ışını çok tehlikelidir. Bu ışın gözde ve ciltte yanıklara sebep olur. Bu amaçla
koruyucu cam ve maske kullanılmalıdır. Kullanılan camlar akımın şiddetine göre farklıdır. Işığa
göre koyulaşan özel camlarda vardır. Mineral oksitli bu camlar kendini ayarlayabilmekte. Yan
yana çalışan işçilerin arasına panel konulmalıdır.


20-80 Amper için açık gözlük camı,



250-500 Amper için koyu gözlük camı kullanılmalıdır.

d)

Enfraruj ışınları ısı verir. Bu ısıdan korunmak için koruyucu elbise giyilmelidir.

e)
Koruyucu teçhizatlara yönelik uyarı işaretleri ilgili yerlere asılmalıdır. Bununla
ilgili işaretler şöyledir.
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Elektrik tehlikesi

Maske kullan

Koruyucu elbise giy

Eldiven giy

İlk yardım telefonu

Yangın telefonu

Yangın söndürme
cihazı

Genel uyarı

3. Kaynak Atölyesinin Aydınlatması, Havalandırılması ve Güvenlik Donanımı
a)

Kaynak esnasında sağlığı etkileyen dumanlar, gazlar ve tozlar oluşur.


TIG kaynağında başlıca zehirli gazlardan ozon, azot dioksit, karbon monoksit
gazları oluşmaktadır. Bu ortama yakın yerlerde bulunan temizleyici maddeler ya da klorlu
hidrokarbon maddeleri ile reaksiyona giren bu gazlar ortama fosgen, triklorethlen ve
perklorethylen gazları oluşturabilmektedir. Bu gazlar ise vücut için son derece zehirleyici ve
zararlıdır.

MAG kaynağında ise CO2 gazı kullanıldığından, bu gaz yüksek ısının bulunduğu
yerde CO (karbon monoksit) gazı çıkarmaktadır.

MIG kaynağında ise çevreye yayılan ultraviyole ışının oksijen üzerine etkisi ile
ozon gazı oluşmaktadır. (Atmosferde oluşan ozon gazları güneşten gelen ultraviyole ışınları
vasıtasıyla oluşmakta ve bu ışınların Dünya’ya gelmesine engel olmaktadır).

Kaynak yaparken ana malzemenin üzerine kaplanmış (galvaniz, çinko, kurşun,
boya, yağ, gres) gibi maddeler ekstra başka zararlı gazlarında çıkmasına neden olur. Kaynak
yerinde bu maddelerin bulunması durumunda daha da dikkatli olunmalıdır.
b)
Zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması ve ortamda azalan oksijen miktarının
dengesi için ortam sürekli havalandırılmalıdır.
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c)
Kapalı mekânlarda yapılan kaynaklarda (kazan ve depoların içlerinde vs) ortam
aspiratörlerle havalandırılmalıdır.
d)

Normal atölyelerde her kaynakçı için ortalama 100 m3’lük bir hacim olmalıdır.

e)
Havadaki duman yoğunluğu 20mg/m3’ü geçmemelidir. Kaynak yerinde gaz
ölçüm cihazları bulundurulmalıdır.
f)
Kapalı dar alanlarda ortamın havalandırma imkânı olmadığı durumlarda
hortumlu solunum cihazları ya da tüplü solunum cihazları kullanarak kaynak yapılmalıdır.
g)
Gaz zehirlenmelerinde baş dönmesi, mide bulantısı ve şuur kaybı ortaya çıkar.
Bu gibi durumlarda hemen sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
h)

Yangına karşı kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları bulunmalı.

i)

Ortamda yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunmamalı.

4. Kaynak Makine ve Ekipmanları İle İlgili Tedbirler
a)
Gaz tüpleri düşmeye karşı kelepçe ya da zincir ile sabitlenmelidir. Taşıma
işlemleri araba ile yapılmalıdır.
b)

Gaz tüpleri ısı kaynağından uzakta olmalıdır.

c)
Hortumlar ve kablolar ezilmeye karşı korunmalıdır. Ezilmiş ve örselenmiş
hortum ve kablolar kullanılmamalıdır.
d)
Aşırı yüklenen kablolarda ısınma meydana gelir. Kullanılan kablolar maksimum
yükü karşılayacak kalitede olmalıdır.
e)

Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinesinin topraklanması tam olmalıdır.

f)

Gaz tüpler üzerindeki manometreler sık sık kontrol edilmelidir.

g)

Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.

h)

Tüplerin net ve dara ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmiş olmalıdır.

i)
Tüpler, yangına dayanıklı ve uygun havalandırması olan depolarda ve yanıcı ve
yakıcı tüpler olarak ayrı ayrı olarak stoklanmalıdır. Boş tüplerde dolu tüplerden ayrı bir yerde
toplanmalıdır.
j)
Tüpler güneş ışınlarına, ısı radyasyonuna ve direk ısınmalara karşı korunacak
depolarda stoklanmalıdır.
k)
Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler
bulundurulması yasaklanmalıdır.
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l)
Alev geri tepmesi olayı. Bu olay şalomada alevin tutuşturulmasıyla birlikte
oluşan bir geri yanma durumudur. Alev geri tepmesi oluştuğu zaman, büyük ihtimalle yanıcı
gaz hortumu patlar ve ciddi kazalara sebep olur. Daha da tehlikesi tüp patlamasıdır.
m)
Oksi-asetilen kaynak ve kesme işlemlerinde alev geri tepmesini önleyen emniyet
valfları kullanmalıdır. Emniyet valfleri alev tutucu bir sistem ile çek-valfin bileşimidir. Gaz
girişine konan bir çek-valf vasıtası ile herhangi bir gaz geri akışı önlenir. Normal koşullarda
gelen gaz hassas yayı iterek sistemden geçer ve şalomaya ulaşır. Herhangi bir şekilde oluşan
gaz geri tepmesi hassas yayı ters yönde iterek gaz akışını her iki yönde de keser. Tekrar tekrar
kullanılabilir.
n)
İkinci önlem olarak alev tutucu sistem kullanılır. Bu sistem sıkıştırılmış bir yayın
yaklaşık 80 °C’de ergiyen bir lehim malzemesi ile sabitlenmesi ve bunun çevresine de
sinterlenmiş paslanmaz çelik tozunun konulması ile oluşturulmuştur. Alev geri tepmesi
durumunda lehim ergiyerek sıkıştırılmış yayı serbest bırakır ve bu yay çek-valfe vurarak gaz
geçişini kapatır. Olay gerçekleştiğinde değiştirilmelidir.
o)
p)
ayrılırlar.

Regülatör çıkışına ve Şaloma girişine bağlanan emniyet valfleri vardır.
Kullanılan tüplerin renkleri şu şekildedir. Tüpler nizami renklerle birbirinden



Asetilen tüpleri: Sarı



Oksijen tüpleri: Mavi



Argon tüpleri: Açık mavi



Azot tüpleri: Yeşil



Helyum tüpleri: Kahverengi



Yanıcı gaz tüpleri (hidrojen): Kırmızı



Diğer gazlara ait tüpler (Klor): Gri RAL
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5. Elektrik Çarpmalarına Karşı Tedbirler
a)
Elektrik çarpmaları daha çok kaynak makinesi boşta iken olmaktadır. Kaynak
yaparken voltaj 20-30 V iken kaynak makinesi boşta çalışırken bu voltaj 65 ila 100 V arasına
çıkmaktadır.
b)
Doğru akım 20-30 V sonra çarpılma hissi vermektedir 30 V (DC) üstü
tehlikelidir. Bu değer AC de 50 V ve üzeridir.
c)
Elektriğin insana etkisi birçok etkene (maruz kalınan süre, elektriğin vücutta
izlediği yol vs.) bağlıdır. Bu nedenle net söylenebilecek tehlikeli Amper değerleri yoktur. AC
için 2 mA kas spazmlarına neden olur. 10 mA kalbin düzenli atmasını engeller. 20 mA kalp
kaslarını spazma uğratarak kalp atışını durdurur.
d)
30 mA kaçak akım insan sağlığı için sınır değerdir. Kaçak akıma karşı koruma
şalterleri bu sınır değerini referans alır ve bu değerlerin üzerinde elektriği keserek güvenli
koruma sağlar.
e)
Bir malzeme üzerinden geçen akımın yüksekliği malzemenin yapısına ve
Voltaja bağlıdır. İnsan vücudu için geçen akımın şiddeti gerilimin (voltajın) yüksekliğine ve
vücudun direncine bağlıdır. Örneğin insan vücudundan 220 V’luk bir elektrik uygulandığında
250 mA’lik akım geçebilir. Böyle bir akım kas kramplarına neden olur ve kişi tutulduğu yeri
bırakamaz. Elektrik akımı vücuttan akarken kalp üzerinden geçiyorsa kalbi direk
durdurmaktadır. Eğer akış yönü kalp üzerinden geçmiyorsa kalp önce hızlanmakta ve
düzensizleşip durmaktadır. Bunun sonucu ölümler meydana gelmektedir. Akımın kalp
üzerinden geçtiğinde 50 mA ölüm hâli için yetebilmektedir.
f)
İnsan vücudundan geçen akım vücudun direncine de bağlı olduğundan direnç
değişimi hakkında da bilgi sahibi olunmalı. Vücut direnci derinin yaş ya da kuru olmasına,
çarpılma yeri ile ayak arası mesafeye vs. bağlıdır.
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6. Akımın İnsan Vücudundaki Belirtileri


10 >mA: Karıncalanma hissi



10-20 mA: Kasılma başlaması (Kişi iletkene yapışabilir).



20-30 mA: Diyafram kasılması (Solunum alamama)



50< mA: Kalbin düzensizleşmesi ve durma hâli

g)
I=V/R’dir. Formülüne göre (Ohm kanunu) direnç sabitken voltaj arttıkça akım
artacaktır. Bu nedenle kaynak makinelerinde ve akülerde düşük voltaj kullanıldığından insanı
çarpması engellenmektedir.
7. Zararlı Işık ve Işınlar
Genel olarak ışıklar, özelde güneş ışıkları kaynak ışıkları 3 grupta toplanır. a) Yakın
mor ötesi (ultraviyole) ışık, b) görülebilir ışık, c) yakın kızıl ötesi (infrared) ışıklar.

Mor Ötesi (Ultraviyole)

Görülebilir Işık

Kızılötesi (İnfrared)

Küçük dalga boyu

Orta dalga boyu

Büyük dalga boyu

(0,010 – 0,400 µm)

(0.400-760 µm)

(0.760-1000 µm)

Kaynak ışıklarının %10

Kaynak ışıklarının
%30

Kaynak ışıklarının %60

Gözlerde hemen görüş bulanıklığı,
sonra, katarakt oluşumu, kornea ve
iriste hasar, deride yanıklar

Işık stresi, yorgunluk,
mide bulantısı

Gözlerde kum hissi,
mercek ve korneada hasar,
deride yanıklar oluşturur.
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(Solaryumda bu ışınların orta ve
yakın dalga boyu kullanılır) En küçük
dalga boyu son derece zararlıdır. Bu
dalga boyları atmosferde ozon
tabakası tarafından emilmektedir.

Bu ışıklar dalga boylarına göre sıralanmaktadır. Dalga boyu kısaldıkça ışımanın sahip
olduğu enerji de artmaktadır. Bu da mor ötesi ışıkların infrared ışıklardan daha fazla enerjiye
sahip olduğu anlamına gelmektedir.
Isının nasıl oluştuğuna gelince; belli sıcaklıktaki bir cisim titreşen atomlardan oluşur.
Titreşim arttıkça cismin sıcaklığı yüksek demektir. Enerji bir cisimden diğer cisme taşındığında
diğer cismin atomlarının titreşim artar. Yani titreşimini artırarak enerjiyi soğurur (absorbe
eder). Titreşimini yavaşlatarak da enerjiyi bırakır.
Enerjiyi taşıyan ışınlar temas ettikleri yüzeyle doğru dalga boyunda titreşebildiklerinde
enerjiyi bırakırlar. Bu durumda ısı transferi için doğru dalga boyu kızıl ışınlardır. Bu ışınlar
temas ettikleri yüzeyde ısı olarak ortaya çıkarlar. Işıma ile çalışan ısıtıcılar bu dalga boyunda
çalışırlar. Bu ışınlar vücutta yanık oluşturacak seviyede olmadıktan sonra zararsızdır.
Mor ötesi ışınlar daha fazla enerji taşırlar ve bu enerjileri insan vücudunda moleküler
yapıyı bozacak özelliktedir. Bu ışınlarının olumsuz etkileri ise, özellikle açık tenli kişileri halsiz
bırakan yanıklara, çarpmalara neden olabilmektedir. Fazla UV ışınına maruz kalma kar körlüğü
ve uzun vadede katarakt oluşumuna neden olur. Cilt üzerinde ise hızlı yaşlanmaya sebep
olabileceği gibi aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılayarak bulaşıcı hastalıktan
korunmayı ve aşı etkilerini azaltabilir.
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2.1. Metal Kaynak Atölyelerinde İş Güvenliği
2.2. Oksi-Asetilen Kaynağında İş Güvenliği
2.2.1. Patlama Tehlikesi
Oksi-asetilen (oksi-gaz) kaynağının en büyük tehlikesi, patlayıcı gaz karışımının
meydana gelmesidir. Asetilen, %2,8-93 oranında oksijenle ve %1,5-81 oranında da hava ile
karıştığı takdirde, daima patlayabilen gaz karışımı oluşmuş olur. Bu karışım oranının geniş
olması, kaynakçıların ne denli patlama riskine maruz kaldıklarının bir göstergesidir. Böyle bir
karışımın tutuşması için ufak bir kıvılcım kâfidir.
Yanıcı gaz olarak asetilen gazı, ya basınçlı gaz silindirlerinden ya da asetilen üretim
cihazından temin edilir. Asetilen üretim cihazındaki patlamalar, gaz karışımının oluşması ve
karışımın tutuşması ile meydana gelir. Oksi-asetilen kaynağında yanıcı gaz olarak kullanılan
asetilen gazı basınçlı olarak sıkıştırılmış gaz silindirlerinden de temin edilebilir. Asetilen,
silindirlerde (tüplerde) 2,5 Atü basıncının üzerinde tek başına sıkıştırılırsa patlayabilir. Bunun
için çözücü aseton ile birlikte depolanır. Asetilen oksijen olmasa dahi patlayabilir. İlk söylenen
durumdan kaçınmak için çalışma ortamında uygun bir havalandırma sistemi bulundurulmalı,
kaynak ünitesi sızıntıya karşı kontrol edilmeli ve uygun bir yalıtım sağlanmalıdır.
Patlama olayı, geri tepme olarak adlandırılan üflecin nozul kısmının, eriyik metal, pislik,
boya ve diğer cisimler tarafından tıkanması sonucu, oksijenin asetilen hortumuna geçerek
alevin silindir veya asetilen üretim cihazına ulaşmasıyla da meydana gelebilir. Üfleç nozuluna
tıkanan bu metal cürufu periyodik olarak (yumuşak bir malzemeyle) temizlenmelidir. Ayrıca,
nozul malzemeye yakın çalışmadan dolayı ısınırsa, alev söndürüldükten sonra bir kova su
içerisinde soğutulmalıdır.
Basınçlı gaz silindirlerinin iş alanına yakınlığı nedeniyle ısıl işlem fırınlarına veya diğer
ısı kaynaklarına yakın bir yerde bulundurulması da tehlikeli durumlara yol açabilir. Örneğin
asetilen silindirleri kazara ısınmışsa valfi kapayıp gaz manometresini çıkardıktan sonra, silindir
açık havaya alınıp duş şeklinde su ile soğutulmalıdır.
Oksi-asetilen ile kesme işlemlerinde yanıcı gaz olarak kullanılan propan gazının da
havada %2 ile %9 arasında bulunması patlama riskini doğurur. Propanın havadan daha ağır
olması nedeniyle tanklarda veya kapalı alanlarda tabana çöktüğü için özel önlem alınmasını
gerektirmektedir. Eğer gaz herhangi bir drenaj ve atık sistemine girerse herhangi bir tutuşturma
kıvılcımı ile karşılaşıncaya kadar kilometrelerce ilerleyebilir. Bu gibi durumlarla çalışma
alanında da karşılaşılacağı düşünülürse havadan daha hafif ve çalışma ortamından uçarak
uzaklaşabilen asetilen gazı, yanıcı gaz olarak kullanılmalıdır.
Bütün bunlara ilaveten kapalı kaplara, kaynaklı birleştirme için ısı uygulanmadan önce,
kap havalandırılmalı, içerisinde ne depolandığı bilinmeyen kaplara ısı asla uygulanmamalıdır.
Bu tür kaplara kaynak ve kesme işlemi uygulanmadan önce, kap temizlenmeli içi soy (asal) bir
gazla veya su ile doldurulmalıdır. Ayrıca patlama riskine karşı uygun göz koruması
kullanılmalıdır.
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Kapalı alanda çalışmalarda dinlenme saatlerinde valf ve manometrelerden gaz sızıntısı
ihtimalinden dolayı, ekipmanlar çalışma ortamından çıkarılmalıdır. Ekipman içerisinde kalan
gazın patlama riskine karşı, hortumdaki yanıcı ve yakıcı gazın birkaç saniye, ayrı ayrı
boşaltılmasına izin verilmeli, böylelikle her bir hortumun kendisine ait gaz bulundurup
bulundurmadığı da kontrol edilmelidir.

2.2.2. Duman Tehlikesi
Oksi-asetilen alevi ile uzun süre temas hâlinde kalan maddeler, azot oksitlerin
oluşmasına yardım eder. Bundan dolayı kapalı yerlerde gaz kaynakları için özel havalandırma
veya özel nefes alma sistemi gereklidir.
Oksi-asetilen kaynak ve kesme uygulamalarında meydana gelen duman, eriyik metal
buharından oluştuğu için, geçici veya kronik sağlık problemlerine neden olabilir. Bu duman
parçacıklarının boyutları yaklaşık bir mikron civarında olduğu için insan bağışıklık sistemi
tarafından yakalanamamakta ve insan vücudunda kalarak ileride sağlık problemlerine yol
açmaktadır. Kaynak ve kesme uygulamaları sırasında ortaya çıkan zararlı kimyasal bileşiklerin
önemlileri çinko, kadmiyum, berilyum, demir oksit, cıva, kurşun ve florürdür.
Prinç alaşımının üretilmesinde ve metallerin galvanizlenmesinde kullanılan çinko,
metal duman zehirlenmesinin ana sebebi olarak bilinir.
Çeliklerde kaplama malzemesi olarak kullanılan kadmiyumun yüksek orandaki dumanı,
akciğerde tahrişlere, su toplanmasına bazen ölümlere bile yol açabilir. Düşük dozajda
kadmiyum uzun dönemde insanlarda böbrek problemlerine yol açabilir.
Berilyum, genellikle bakır ile birlikte alaşım elementi olarak kullanılır. Kaynak
dumanındaki berilyum parçacıkları nefes alma güçlüklerine kronik öksürüklere önemli
derecede kilo kayıplarına, yorgunluk ve halsizliğe sebep olabilir.
Çelik üretiminin vazgeçilmez elementi olan demir, oksijen ile birleşerek demiroksit
yapar. Demiroksit içeren dumanının teneffüs edilmesi boğazda ve akciğerlerde tahrişlere yol
açabilir.
Cıva bileşikleri ise metallerin kaplanmasında kullanılır. Cıva buharı mide ağrılarına,
böbrek bozukluklarına ve ruhsal bozukluklara yol açabilir.
Yüzeyi kurşun esaslı boya ile boyanmış veya kurşun ile kaplanmış malzemeler
kaynatıldığında veya kesildiğinde kurşun oksit dumanı ortaya çıkar. Kurşun, beyin sinir
sistemini, dolaşım sistemini ve hücre yenileme sistemini etkiler. Böbrek ve kaslara zarar verir.
Kaynak ve lehimlerde kullanılan dekopan ve örtü malzemelerinde kullanılan florür
bileşikleri göz, burun ve boğazlarda tahrişlere, deride kaşıntılara yol açabilir.
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Bütün bu sebeplerden dolayı bu tür malzemelerin kaynak ve kesme uygulamalarında
kaynakçı özel giysi ve nefes alma sistemi ile donatılmalıdır.

Şekil: Bloke etme sistemleri uygulanamıyorsa, işçiye ulaşmadan toz ve gazları
kaynağında lokal egzoz sistemleri kullanarak atılması

2.2.3. Basınçlı Gaz Silindirlerinin Depolanmasındaki Tehlikeler
Oksi-asetilen kaynak ve kesme uygulamalarında en sıkça karşılaşılan problemlerin
başında basınçlı gaz silindirlerinin yanlış kullanımı ve depolanması gelir. Her çeşit basınçlı gaz
silindirleri dik bir konumda, koruyucu kapakları kapalı ve üzerlerinden bağlı bir şekilde
depolanmalıdırlar. Basınçlı silindirler bir yerden bir yere ulaşım araçları ile nakledilirken de
dik, manometreler çıkarılmış ve koruyucu kapak yerine takılı bir vaziyette taşınmalıdırlar
Tüpün depolandığı alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Bunun için bir görevli
bulundurulmalı bu kişi herhangi bir ani olay anında nasıl davranacağı konusunda eğitilmelidir.
Depolanan yerin dışında, tipini, görevli kişinin adını ve yerini bildiren dikkat çekici bir levha
bulundurulmalıdır. Herhangi bir yangın anında gerekli müdahalenin yapılabilmesi için
depolama yerleri itfaiyeye bildirilmeli ve soğutma için burada su tesisatı bulunmalıdır.
Oksi-asetilen kaynağında yakıcı gaz temininde kullanılan oksijen tüpleri, yanıcı gaz
tüplerinden ve kolay yanabilen malzemelerden en az 6 m uzaklıkta, eğer aralarında en azından
yangına 60 dakika dirençli malzemelerden bir bariyer bulunuyorsa en az 1,5 m uzak bir yerde
depolanmalıdırlar.
Ayrıca asetilen tüplerinin mekanik zarar görmemesine, fazla ısınmamasına ve
düşürülmemelerine özen gösterilmelidir.

2.2.4. Manometrelerinin Değiştirilmesi ve Kullanımındaki Tehlikeler
Basınçlı gaz silindirlerine mutlaka tüp içerisindeki gaz basıncını, çalışma basıncına
düşüren o silindir ve gaz türü için uygun manometre takılmalıdır. Manometrelerin ayarlama
vidası tüpün valfi açılmadan boşaltılmalı ve bu işlem yavaşça yapılmalıdır.
Ayrıca tüplerin manometrelerinin değiştirilmesi sırasında, gerekli güvenlik tedbirleri de
alınmalı, tüplerinin valfleri gres, yağ ve tozdan uzak tutulmalıdır.
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Asetilen taşıyan ekipmanlar ve valfler asetilen gazına uyumlu basınç testi uygulanmış
malzemelerden yapılmalıdır. Saf bakır ve gümüş malzemeler ve bunlarla birleştirmeler tesisatta
kullanılmamalıdır. Çünkü bakır asetilenle reaksiyona girerek patlayıcı bakır asetat meydana
gelmesine sebep olur.
Oksi-asetilen kaynak işleminde, asetilen üretim cihazının, gaz silindir valflerinin, gaz
manometreleri veya ekipmanlarının herhangi birinin donması durumuyla da karşılaşılabilir.
Böyle bir durumda bu parçalar herhangi bir ısıtıcı kullanmadan ve kaynama derecesinde
olmayan ılık su ile çözündürülmelidir.

2.2.5. Kaynakçının Korunması
Oksi-asetilen kaynak ve kesme işlemleri sırasında, çok fazla ısı ve ışık oluşmaktadır.
Bunlardan kaynakçının vücut, göz ve başı korunmalıdır.
Kaynak ve kesme işlemi sırasında eriyik metal ve sıcak parçacıklar sıçrayarak
kaynakçıya gelebilir. Kaynakçı bundan korunmak için elbisesinin üzerine deri önlük
giymelidir. Kesme işlemleri sırasında ise eriyik metal damlalarının botun içerisine girmesini
önlemek amacı ile bot üzerine deri tozluklar takılmalıdır. Kaynakçıların giydiği bu elbiseler
yanmayan malzemelerden yapılmalıdır.
Oksi-asetilen kaynak ve kesme işlemlerinde operatörün işlem sırasında ısı kıvılcım ve
cüruflardan korunması için deriden yapılmış eldivenler kullanması gerekir. Önceleri deri
eldivenlerin ısıyı yeterince engelleyememesi nedeniyle asbest esaslı eldivenler giyilmesi
önerilirken asbestin insan sağlığına zararlı etkisinden dolayı günümüzde önerilmemekte,
otomatik veya robotik kaynak sistemleri veya deri eldiven kullanımı ön plana çıkmaktadır.
Gaz kaynak işlemlerinde ark kaynak uygulamalarında olduğu gibi başa maske giymek
gereksizdir. Kullanılan uygun gözlüklerle gözler ısıdan ve alevden yayılan beyaz ötesi
(ultraviyole) ışınlardan korunabilir. Bu koruyucu gözlükler cam filtrenin üzerinde yer alan
koruyucu düz camlardan meydana gelmektedirler. Bu koruyucu camlar ısıya dayanıklı cam
veya plastiklerden yapılmalı ve çizilip bozulduğunda yenisi ile değiştirilebilmelidir.
Büyük döküm parçaların u kaynak yöntemi ile tamirinde, yüzün şiddetli ısıdan
korunması için, başın ya maske ya da mendil ile korunması gerekir. Başa giyilen maske yüze
sürekli taze hava taşıyabilen özellikte olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kaynakta alınacak emniyet tedbirlerinin neler olduğunu, koruyucu giysi ve teçhizatların
neler olduğunu, kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili tedbirlerin neler olduğunu, elektrik
çarpmalarına karşı alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu, metal kaynak atölyelerinde iş
güvenliğini, oksi-asetilen kaynağında iş güvenliğinin neleri kapsadığını öğrendik.
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Bölüm Soruları

I.

Kaynakçı her şeyden önce temiz ve titiz olmalıdır.

II.

Kaynak esnasında kullandığı araç ve gereçleri iyi tanımalı ve kullanabilmelidir.

III.

Kaynakçının eğitimi tam olmalıdır.

1.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kaynakta alınacak emniyet tedbirleri arasında
yer alır?
A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

I ve II

D)

II ve III

E)

I,II ve III

2.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak iş yerlerinde kullanılan koruyucu giysi ve teçhizatlar
ile ilgili doğru değildir?
A)
İyi izole edilmiş kuru deri eldiven, kolluk, tozluk, deri önlük veya elbise
giyilmelidir.

3.

B)

Altı kalın lastikli ayakkabılar giymelidir.

C)

Koruyucu teçhizatlara yönelik uyarı işaretleri ilgili yerlere asılmalıdır.

D)

20 – 80 Amper için koyu gözlük camı kullanılmalıdır.

E)

Enfraruj ışınları ısı verir. Bu ısıdan korunmak için koruyucu elbise giyilmelidir.

Kaynak iş yerlerinde kullanılan oksijen tüplerinin rengi nedir?
A)

Mavi

B)

Yeşil

C)

Sarı

D)

Kırmızı

E)

Gri
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4.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak atölyesinin aydınlatması, havalandırılması ve güvenlik
donanımı hakkında doğru değildir?
A)
Zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması ve ortamda azalan oksijen miktarının
dengesi için ortam sürekli havalandırılmalıdır
B)

Yangına karşı kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları bulunmalıdır.

C)

Normal atölyelerde her kaynakçı için ortalama 10 m3’lük bir hacim olmalıdır.

D)

Havadaki duman yoğunluğu 20mg/m3’ü geçmemelidir

E)

Ortamda yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunmamalıdır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak iş yerlerinde kullanılan kaynak makine ve ekipmanları
ile ilgili tedbirler hakkında doğru değildir?
A)

Gaz tüpleri düşmeye karşı kelepçe ya da zincir ile sabitlenmelidir

B)

Tüplerin net ve dara ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmemiş olmalıdır.

C)

Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinesinin topraklanması tam olmalıdır

D)
Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler
bulundurulması yasaklanmalıdır
E)
Tüpler, yangına dayanıklı ve uygun havalandırması olan depolarda ve yanıcı ve
yakıcı tüpler olarak ayrı ayrı olarak stoklanmalıdır.
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3. KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Özel gaz karışımlarının nelerdir?

2)

Elektrik ark kaynağında iş güvenliği hangi konuları içerir?

3)

İlgili mevzuat neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaynak işlerinde iş sağlığı
ve güvenliği

Kaynak işlerinde ortaya
çıkan iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki riskleri ve bu
risklerden oluşabilecek
tehlikeleri öğrenmek, bu
konuda alınacak gerekli
önlemleri kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Özel gaz karışımları



Elektrik ark kaynağında iş güvenliği
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3.1. Elektrik Ark Kaynağında İş Güvenliği
Ark kaynak ve kesme makineleri, direkt şebeke akımına bağlı ve motor hareketli
ekipmanlar olmak üzere iki guruba ayrılırlar.

3.1.1. Elektrik Akımına Bağlı Kaynaklamadaki Tehlikeler
Sabit kaynak setlerinde kaynak akım üreteçleri yanına uygun bir sigorta sistemi
yerleştirilerek ana şebekeden yalıtılmalıdır. Hareketli kaynak setlerinde ise, ara kablosu
sonunda içten kilitli bir sigorta soket ve priz sistemi olmalı, böylelikle hem ara kablosu hem de
ekipman için koruma sağlanmalıdır. İçten kilitli soket sistemiyle de kaynak akım üretecinin
yükte iken prizden sökülmesi veya takılması önlenmiş olur. Uzun kablolar kullanımda iken acil
bir durum karşısında akımı kesmek için akım kesme düğmesi bulundurulmalıdır. Eğer düğme
yoksa birbirine geçme kablo sistemi bulundurulmalıdır.
Hareketli ve sabit kaynak setleri mutlaka topraklanmalıdır. Topraklama kabloları ikincil
akımları zarar görmeden taşıyabilmeli ve kaynak devresine uygun olmalıdır.
Transformatörlerde yağ seviyesi zaman zaman kontrol edilmeli, yağın nem içerip içermediği
test edilmelidir.
Metal tozlarının bulunduğu ortama kurulmuş ekipmanlar, düşük basınçlı kuru hava ile
belli zaman dilimlerinde temizlenmelidir. Bunun için, ekipman şebeke akımından ayrılmalı
kompresörün nozulu bağlantı elemanına çok yaklaştırılmamalıdır. Benzer temizleme işlemi
hava soğutmalı transformatör ve doğru akım üreteci olan redresör tipi kaynak makineleri için
de uygulanmalıdır.

3.1.2. Kaynak Devrelerindeki Tehlikeler
Günlük kullanımda kaynakçı dış bağlantıları kontrol etmeli, zayıf bağlantı ve kusurları
rapor etmeli veya değiştirmelidir. Belli zaman dilimlerinde ise görevli kişiler tarafından
kontroller yapılmalıdır. Bu görevli, bütün bağlantıların doğru ve temiz yapılmış olmasına,
uygun tip ve kalınlıkta kablo kullanıp kullanılmadığına ve topraklama bağlantısı olup
olmadığına dikkat edilmelidir.
Elektrik yüklü bağlantılarda kablo bağlantılarının iyi olması önemlidir. Bunun için
esnek, aşınmaya dayanıklı, elektrik yalıtımı zarar görmeyen kablolar kullanılmalıdır.
Kullanımdan hemen sonra ısınan her hangi bir parça varsa, kablo bağlantısında bir gevşeklik
söz konusudur. Bu parça sökülüp temizlenerek tekrar bağlanmalıdır.
Ark kaynak uygulamalarında kullanılan elektrotlar pense tarafından ya vida baskı
kuvveti ya da yay basıncı ile tutulurlar. Vida şeklinde baskı kuvveti uygulayanlar iyi temas
sağladığı için daha verimli olmalarına rağmen, yay baskı kuvveti uygulayanlar elektrotu daha
çabuk değiştirme imkânına sahiptirler. Kaynak işlemi sırasında, pense sapının ısınması
kaynakçıya zarar verebilir, bu olay uygun bir ısı yalıtımıyla engellenmelidir.
Ülkemizde, endüstriyel ortamlarda 110 volttan daha az gerilime sahip elektrik akımı
elektrik çarpılmalarına karşı güvenli kabul edilirken, Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak
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programı 49 voltu güvenle dokunulabilecek maksimum gerilim kabul etmektedir. Bir ucu
topraklı alternatif akım elektrik ark kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimi 80 volt
civarındadır. Çalışma anında kaynakçı bir iletkenle temas edebilecekse, 80 voltluk gerilim
kaynakçı için tehlike oluşturmayacağı düşünülse bile, sıcak ve nemli çalışma şartlarında bu
gerilim insan vücudunda tehlike meydana getirebilir. Doğru akım kaynak makinelerinde ise
boşta çalışma gerilimi 70 volt civarındadır.
Ayrıca kapalı alanlarda ve tehlikeli pozisyonlarda kaynak yapılacağında kaynak
devresine, boşta çalışma gerilimini ark gerilimi seviyesine (25 volt) düşürecek düşük voltaj
güvenlik aleti takılmalıdır. Bu değerdeki gerilim oldukça güvenlidir.
Ark kaynak yöntemleri arasında elektrik ark kaynak işlemi bilhassa en çok kullanılan
yöntemdir. Herhangi bir elektrikli ekipmanın güvenliği, uygun makine seçimi ve tesisat
bağlantısı ile başlar. Kaynak makinesinin iskeleti ve kabloları uygun bir şekilde
topraklanmalıdır. Çıplak ve zayıf yalıtılmış iletkenler kaynak sırasındaki elektrik
çarpılmalarının temel sebebidir. Bilhassa kaynakçının uzanması ve diz üstü çökmesi veya
oturması gereken pozisyonlar da çıplak iletkenlerle teması önlemek için ön tedbirler
alınmalıdır. Nemli şartlarda kaynak yapmak çok tehlikelidir. Kaynakçı kaynak yaparken su
içerisinde bulunmamalı, sürekli kuru eldiven ve elbiseler giymelidir.
Elektrik ark kaynak makineleri kullanılmadan önce makinelerin bütün bağlantıları
kontrol edilmeli uygun yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Onarım isteyen kablolar
kullanılmamalı, tamir edilen kısımdan pensenin uzaklığı en az 3 m olmalıdır. Kaynakçının her
zaman elektrik çarpılması ile karşılaşabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, kullanılan
elektrot pensesi, şase bağlantısı ve torçlar periyodik olarak yenilenmelidir.
Kaynakçı potansiyel olarak iletken bir yüzeyde bulunacaksa kauçuk veya plastik tabanlı
ayakkabılar giymelidir. Daha iyi sonuç alınması için yüzeyin elektrik için yalıtkan bir
malzemeyle kaplanması uygun olur.
Kaynakçı elektrik çarpmalarına karşı yüzük ve takılarını kaynaktan önce mutlaka
çıkarmalıdır.
Büyük iş parçaları üzerinde birden fazla kaynakçı çalışacaksa elektrik çarpılmalarına
karşı daha fazla önlem alınmalıdır.
Zincir, tel yumağı, vinç ve taşıyıcılar kaynak akımını taşıyıcı veya topraklama bağlantısı
olarak kullanılmalıdır. Isınan elektrot pensesi suya batırılarak soğutulmamalıdır. Ayrıca
kaynakçı işlem sırasında kaynak kablolarını vücuduna sarmamalıdır. Bunlara ilaveten kaynakçı
kaynak yapmadığı anda kaynak akımını makineden kapatarak kesmeli, eğer bunu yapmıyorsa
kaynak pensesini yalıtım sağlayacak bir cismin üzerine bırakmalıdır.
Şantiyelerde taşınabilir jeneratör tipi kaynak makineler kullanılmalıdır. Taşınabilir
jeneratörlerin iskeletinin topraklanmasına gerek yoktur.
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3.1.3. Yangın Tehlikesi
Açık alev, elektrik arkı, kıvılcım ve sıcak metal yangın için potansiyel tehlikelerin
başında yer alır. Kıvılcımlar yüksek hızda ilerleyerek küçük çatlak ve yarıklara girebilirler.
Kaynak makineleri çok yüksek (5538 oC’den fazla) ısı üretebilirler bu yüzden çalışma alanı
yangına karşı güvenli olmalıdır. Alev alabilen malzemelerin iş alanında bulunması, yangın
tehlikesi için temel teşkil eder. Karşılaşılan kolay alev alabilen malzemelerin içerisinde, odun,
kâğıt, plastik, tekstil malzemeleri, kimyasallar, gaz ve sıvı yakıtlar, kuru ot ve çalılıklar yer alır.
Kaynak ve kesme işlemleri alev alabilen malzemelerden uzakta veya tutuşmayan bir bariyerin
arkasında uygulanmalıdır. Çalışma alanı yaklaşık 12 m çapında bu tür malzemelerden
arındırılmalı, bu amaçla uygun dikkat çekici işaretler kullanılmalıdır.
Yakıt buharı bazı şartlarda patlama gösterebileceği için motor hareketi ile kullanılan
ekipmanlar için gerekli yakıt uygun bir şekilde yangına dirençli bir alanda muhafaza
edilmelidir. Kolay alev alabilen malzemeler metal duvarın arkasında muhafaza ediliyorlarsa,
metal ısıyı iyi ilettiği için metal duvardan uzaklaştırılmalıdır.
Kaynatılan veya kesilen sıcak iş parçaları mümkünse yalıtılmış bir bölgede
soğutulmalıdır. Yalıtılmış güvenli bölge için, metal saç plakalar ve yangına karşı dirençli
perdeler kullanılabilir. Çalışılan alanın tabanı beton veya diğer yangına karşı dirençli
malzemelerden yapılmalıdır.
Ayrıca kolay tutuşma özelliği olan yakıt bulunduran tankların ark kaynağında da oksiasetilen kaynağında alınan tedbirlere başvurulmalıdır.

3.1.3. Yanma Riski
Kaynak uygulamaları sırasında meydana gelen yanıklar dikkatsizlikten veya uygun
koruma elbisesi giyilmemesinden kaynaklanır. Kaynakçının böyle bir duruma düşmemesi için,
çalışma alanı, alev alabilen malzemelerden ve kaynakçının giysilerinin ise yağ ve gresten
arındırılmasına dikkat edilmelidir. Kaynakçı aynı zamanda kollarının çıplak olmamasına,
ellerinde deri eldiven bulunmasına da dikkat etmelidir. Tavan kaynak uygulamalarında
koruyucu başlık kullanmalıdır.
İnsan derisinin yalnız sıcak metalle temastan değil aynı zamanda arktan yayılan
ışınlardan da yandığı unutulmamalıdır. Bunun için vücudun hiçbir bölgesi bu ışınlara karşı
korunaksız bırakılmamalıdır. Ayrıca kaynak yapılan malzeme işlem tamamlandıktan sonra
sıcak olduğu için üzerine mutlaka sıcak olduğunu belirten bir işaret bırakılmalıdır.
Tungsten inert gaz ve gaz altı ark kaynağında, arkı başlatmak ve alternatif akımı
stabilize etmek için yüksek hızlı kıvılcım donanımı bulunur. Buradan çıkan küçük kıvılcımlar
deride derin yanıklara yol açabilir. Tungsten inert gaz ve gaz altı ark kaynağında, elektrik ark
kaynağı ile kıyaslandığında aynı akımda dahi, daha fazla beyaz ötesi (ultraviole) ışın ortaya
çıkar. Bu amaçla kaynakçının yanıklara karşı (boyun ve sırt da dâhil olarak) ekstra koruma
yapılmalıdır.
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3.1.4. Göz Yaralanma Riski
Kaynakçının gözleri kısa süre dahi arktan yayılan ışınlarla temas hâlinde kalırsa
gözlerde “kaynak alması” (ark alması) denilen, ağrı verici ve gözleri tahriş edici problemlerle
karşılaşılabilir. Bu olaydan kaynakçı uygun bir kaynak maskesi veya başa takılan, üzerinde
uygun koruma filtresi bulunan başlıklarla sakınabilir. Bu koruma ekipmanları yandaki kaynak
alanından gelen ark ışınlarından gözlerin korunması içinde önemlidir. Ayrıca çalışma
alanındaki insanların gözlerini de bu ışınlardan korumak için uygun bir koruma alanı
yapılmalıdır.
Diğer göz yaralanmaları cüruf temizleme operasyonu sırasında da meydana gelebilir.
Bunun içinde kaynakçı temizleme işlemini yaparken kaynak maskesinden veya koruma
gözlüklerinden yararlanabilir.
Ayrıca kaynak bölgesi bir paravanla ayrılmalı ve duvarlar mat siyah bir renkle
boyanarak arktan gelen ışınların yansıması minimize edilmelidir.
Kaynak paravanların girişi bir perde ile kapatılarak diğer çalışanların arktan meydana
gelen radyasyondan korunması sağlanmalıdır. Bu amaçla yangına dayanıklı açık yeşil tekstil
malzemeler kullanılabilir. Son zamanlarda dışarıdan içerideki işin yapılıp yapılmadığını
gösteren yalıtkan perdelerde bu amaçla kullanılmaktadır.

3.1.5. Duman Tehlikesi
Ark kaynak uygulamalarında elektrot ve koruyucu toz örtüsünden çıkan duman yanında,
birleştirilen metaller de zehirli duman yayabilir. Demir dışı metallerin ve özel alaşımlı çeliklerin
kaynaklı birleştirilmelerinde çalışma ortamında özel havalandırma sistemi bulundurulmalıdır.
Ultraviole ışınlar bilhassa gaz korumalı ark kaynaklarında havada ozon oluşturabilir. Ayrıca
koruyucu gazlardan bazıları kapalı ve dar alanlarda, tank içerisinde yapılan kaynak
uygulamalarında havadan daha ağır oldukları için tabana çökebilir. Bu durum kaynakçı için
büyük risk oluşturabilir.

3.1.6. Kaynakçının Korunması
Kaynak işlemi sırasında elektrik akımı kullanılmasından dolayı şiddetli bir ısı ortaya
çıkar. Uygulamalarda ışın ve yüksek şiddette ısı meydana geldiği için, kaynakçının vücudunu,
baş ve gözlerini uygun koruma elbise ve ekipmanı ile korumak gerekir.
Ark kaynak uygulamaları sırasında sıçrayan küçük metal damlacıklarının operatörün
vücudunu ve ayaklarını yakmaması, gaz altı kaynaklarında ortaya çıkan ultraviole
radyasyondan etkilenmemesi için, kaynakçının deri önlük giymesi gereklidir. Deri önlük giyme
gereksinimi kaynak pozisyonu, yöntemi ve kaynakçının oturur vaziyette kaynak yapması
durumuna göre de artar. Bazı kaynak pozisyonunda kaynakçının deriden ayak ve kol tozluğu
giymesi de önerilir. Eğer kaynakçı yanmaya karşı dirençli elbise ve pantolon veya iş tulumu
giyiyorsa deri önlük giymesine gerek olmayabilir. Ayrıca tavan kaynak uygulamalarında
kaynakçı uygun bir şapka kullanmalı, iş önlüğünün yaka ve kol düğmelerini kapalı vaziyette
bulundurmalıdır.
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Kaynakçının ellerini ısıdan, kıvılcımlardan ve radyasyondan korumak için deri ve
kanvas tipi eldivenler kullanmalıdır. Bu eldivenlerin dikişleri içten olmalı eriyik metal
damlalarının dikişi yakmalarına izin verilmemelidir.
Bütün ark kaynak yöntemleri için kaynakçının başının radyasyon, kıvılcım ve sıcak
cüruftan korumak için başa giymeli tipli veya el maskesi kullanılmalıdır. El maskesi bir eli ve
yüzü korurken başa giymeli maskeler hem yüzü hem de kaynakçının başı ve boğazını
radyasyondan korur. Bu maskelerin nemli şartlarda çalışıldığında elektrik yalıtımlı olması
istenir. Ayrıca kaynakçı cüruf temizlemek içinde uygun bir gözlük kullanmalıdır.
Ark kaynak uygulaması sırasında arktan ve eriyik metal banyosundan ısı ve radyasyon
yayılır. Gözleri bu beyaz ötesi (ultraviyole), kızıl ötesi ve görülebilir ışınlardan ve ısıdan
korumak için kaynak maskesi üzerinde bulunan filtre maske camları kullanılır. Bu filtre
camlardan, sadece belli miktarda görülebilir ışınların geçmesi istenir.
Eğer bu filtre camlardan çok miktarda beyaz ötesi ışınlar geçerse kaynakçının yüzünde
güneş yanması gibi yanık ve gözlerde ark alması meydana gelir.
Eğer bu filtre camlardan çok miktarda kızıl ötesi ışın geçerse kaynakçı yüzünde rahatsız
edici sıcaklık ve gözlerinde yanma hissedecektir.
Eğer bu cam filtrelerden çok miktarda görülebilir ışın geçerse kaynakçının gözünde
kararma ve kaynak bölgesini görememe meydana gelir.
Eğer çok az miktarda görülebilir ışın geçerse bu da kaynak bölgesinin kaynak sırasında
görülememesine ve buna bağlı olarak da baş ağrısına yol açabilir.
Düşük numaralar daha açık filtre kullanılması anlamına gelir iken, aynı akım
değerlerinde verilen iki filtre numarasından yüksek olanı kapalı alanlarda düşük olanı gün
ışığında yapılan kaynak uygulamalarında kullanılması istenir. Gaz korumalı ark kaynak
uygulamalarında yüksek oranda kızıl ötesi radyasyon ortaya çıktığı için cam filtre ile filtre
koruma camı arasına ısı absorbe edici (emici) bir filtre daha kullanılması önerilir.
Gaz tungsten ark kaynağında, aynı derecede akım kullanılmasına ve ark kaynağı ile
kıyaslandığında daha az görülebilir ışın çıkmasına rağmen, daha fazla ısı yayıcı kızıl ötesi
ışınlardan dolayı aynı derecede koruyucu kaynak maskesi ve camı kullanılması önerilir. Eğer
mümkünse kaynakçı son zamanlarda geliştirilen elektronik kontrollü cam filtre bulunan kaynak
maskesini kullanmalıdır.
Görülebilir ışınların göze girişini düşüreceği için kaynak alması problemini azaltacağına
dair görüşler olmasına rağmen kaynakçının gözlerinde lens kullanılması önerilmemektedir.
Kaynak alanına yakın yerde çalışanlarında bu ışınlardan korunması için özel gözlükler
kullanması önerilir.
Ayrıca kaynakçının gözünde arktan yayılan beyaz ötesi ışınlara karşı korumasız
kalınması sonucunda kaynak alması denen olayla karşılaşılabilir. Bu olay kaynaktan 4-8 saat
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sonra gözde yanma, ışığa karşı aşırı hassasiyet, sulanma ve gözde batma hissiyle kendini
gösterir. Kaynakçıyı gece boyunca rahatsız etmesine rağmen genellikle kalıcı bir etki yapmaz.
Tedavi etmek için gözün üzerine soğuk kompres uygulanarak bu amaçla hazırlanmış
göz damlası damlatılarak siyah koyu bir gözlük takılmalıdır. Eğer lens kullanılıyorsa problem
ortaya çıktıktan sonra geçinceye kadar kullanılmamalıdır.
Eğer kaynakçı yeterli önlemini almazsa karbonmonoksit, azot oksit, ozon ve metal
dumanları gibi zararlı gazlardan etkilenebilir. Karbon monoksit gazı kanın oksijen taşıma
kapasitesini etkiler. Bu kişinin halsiz kalmasına, kendini konsantre edememesine ve buna bağlı
baş ağrısına ve daha sonra bayılmaya yol açabilir. Böyle durumdaki hasta açık havaya alınarak
elbisesinin boyun ve bileklerindeki düğmeler açılarak gevşetilmelidir. Hastaya suni teneffüs
yaptırılmalı veya %95 oksijen ve %5 karbondioksit karışımı bir gaz verilmeli ve hasta sağlık
kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

3.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü İlgili Maddeleri- Mülga
Madde - 68 - Kromlu alaşımların hazırlanması, bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması
ve krom ve bileşiklerinin sanayide kullanılması gibi, krom ve krom bileşikleri ile yapılan
çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1) Krom ve bileşiklerinin kullanıldığı yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun
aspirasyon sistemi kurulacak veya çalışmalar kapalı sistemde yapılacaktır.
2) Kromla çalışılan yerlerde, işçilere iş elbisesi, uygun lastik eldiven ve lastik çizme gibi
kişisel korunma araçları verilecektir.
3) İşçilerin el ve yüz temizliğine dikkat edilecek ve ellerin %5 hiposülfit dö sud ile
yıkanması sağlanacaktır.
4) Krom ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri
ile genel sağlık muayeneleri yapılacak, kroma karşı alerjisi olanlar ile cilt ve solunum sistemi
hastalıkları bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
5) Krom ve bileşikleri ile çalışanların, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri
ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. Burun septumunda ülserasyon görülenler ile solunum
sistemi ve cilt hastalığı bulunanlar çalıştıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına
alınacaklardır.
Madde 80 - Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı
etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1) Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya
otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.
2) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile
diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.
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3) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık
muayeneleri yapılacak, özellikle görme durumu ve derecesi tayin olunacak ve gözle ilgili bir
hastalığı olanlar bu işlere alınmayacaklardır.
4) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, genel sağlık
muayeneleri ve özellikle göz muayeneleri yapılacak, gözle ilgili bir hastalığı ve arızası
görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
Madde 83 - Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler
emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1) Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az miktarı kullanılacaktır.
2) Kaynak ile işçiler arasında, uygun bir aralık bulunacaktır.
3) İşçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanacaktır.
4) Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu
paravanalar, gama ve (2) ışınları için kurşun, beton ve benzeri beta ışınları ve nötronlar için
plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
5) İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç,
ayda bir defa değerlendirilecektir. Alınan radyasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu
hâllerde, işçi bir süre için, bu işten uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.
6) İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon
yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır. İşyeri ve
işçinin temizliğine dikkat edilecek, radyoaktif atıklar, usulüne uygun bir şekilde yok edilecektir.
7) Taşınabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda bulundurulacaktır.
8) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler
emanasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak
ve özellikle sinir, kan ve kan yapıcı sistemi incelenecek, sinir ve kan hastalıkları ile ilgili
bozuklukları görülenler bu işlere alınmayacaklardır.
9) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler
emanasyon kaynakları ile çalışan işçilerin, periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılacak
ve özellikle sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler, çalıştıkları işlerden
ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
Madde 161 - Döküm, demir ve kaynak işlerinin yapıldığı yerlerde çalışma esnasında
çıkan duman, gaz, koku, is, toz ve buharlar, mevzii aspirasyon tertibatı ile dışarı atılacak ve
erimiş maden veya tavlanmış malzeme ile çalışılan yerler, aşırı derecede nemli olmayacaktır.
Madde 164 - Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler
alınacaktır:
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1) Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri
bulundurulmayacaktır.
2) Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler
alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.
3) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler
kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır.
4) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer
teçhizatı yağlanmayacaktır.
5) Atölyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalumoya gelen hortumlar, ayrı ayrı ve
diğer tesislerden de kolaylıkla ayrılacak renkte olacaktır.
6) Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve
gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
Madde 325 - Elektrik kaynak makinesi bağlantıları ve prizler, yalnız yetkili elektrikçiler
tarafından yapılacak ve değiştirilecek, kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.
Madde 326 - Elektrik kaynak makinelerinin kullanılmasında, aşağıdaki tedbirler
alınacaktır.
1) Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak penseleri
kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır.
2) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında
bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır.
3) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde, operasyon
noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.
4) Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi hâlinde, zedelenmeyecek ve
bozulmayacak şekilde korunacaktır.
5) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.
Madde 327 - Elektrik kaynak makinesinin şebeke bağlantısındaki şalter, bütün kutupları
kesecektir.
Madde 328 - Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalışma
yerinin değiştirilmesi sırasında, makineler şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir.
Madde 329 - Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki
kaynak çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır.
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Madde 330 - Elektrik kaynak veya kesme makinelerinde kullanılan elektrojen grupları,
elektrik redresörleri veya transformatörleri ile bunların gerilim al-tındaki yalıtılmamış
kısımları, dokunmalara karşı korunmuş ve elektrik kaynak makinelerinin metal çerçeveleri
uygun şekilde topraklanmış olacaktır.
Madde 331 - Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin çıkış uçlarının veya kaynak
devrelerinin birer kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış olacaktır.
Madde 332 - Akımı sağlayan kablo uçlarının bağlantı noktası ve elektrot pensleri
yalıtılmış ve kaynak ısısına karşı elektrot pensleri, uygun şekilde korunmuş olacaktır.
Madde 333 - Dirençli kaynak makinelerinin punto noktası ile gerilim altındaki kısımları
yalıtılmış olacak, bunların kablolarının makine üzerinde veya yakınında bir yerde bir anahtarı
bulunacak, akım giriş uçları, vida veya saplama ile iyice tespit edilecek ve buralarda fişler
kullanılmayacaktır. Ancak, kumanda devresinde fişler kullanılacaktır.
Madde 334 - Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin
yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme,
topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı vb. gibi uygun tedbirler alınacaktır. Statik elektriği
iletmeyen malzemelerin kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır.
Madde 515 - Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya
kanalların onarım işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun
sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz
veya buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme işleri
yapıldığı hâllerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.
Madde 518 - Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri, borular, elektrik kabloları
ve benzeri malzeme ezilmeyecek, devrilmeyecek veya düşmeleri veya çarpmaları önlenecek
şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde, uygun paravana veya
bölmeler bulundurulacaktır.
Madde 519 - Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak
veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek,
zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar,
karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri
yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.
Madde 520 - Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri
yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir
şekilde oksijen verilmeyecektir.
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EK 1: Sanayi Gazlar Oksijen (O2)
Kullanıldığı Yerler

Sunuş Şekilleri

Tıpta; akciğer enfeksiyonlarında, anestezide,

Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Yüksek irtifa uçuşlarında,

Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına
uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde
Uzay gemilerinde, roketlerde hidrojen ile 230 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik
birlikte yakıt olarak,
edilir. Yüksek miktarda kullanımlarda 12
adet tüpün özel bağlantılar ile özel çelik
Metallerin kesimi, kaynağı sertleştirilmesi
aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan
işlemlerinde asetilen, propan, metan,
manifoltlar ile de hizmet verilmektedir.
hidrojen gibi yanıcı gazlarla birlikte.
Gazolin, metanol ve amonyak yapımında
kullanılan
sentez
gazı
(hidrojen,
karbonmonoksit karışımı)’nın üretiminde,
Çelik ocaklarında karbonun tasfiyesi için,

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)
Biçim

: A (Dıştan Vidalı)

Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mm
Gaz Çıkış Ağzı : R3/4” boru vidası

Nitrik asit, etilen eldesinde,
Dökme olarak
Selüloz ve kâğıt imalinde pişirme,
beyazlatma ve black liquor-kara sıvının Sıvılaştırılmış olarak, kriyojenik özellikte
oksidasyonunda,
küçük kaplarda (PGS), daha yüksek kullanım
kapasiteleri için kriyojenik depo tanklarına
Endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kriyojenik taşıma tankerleri ile ikmal
kapasitesi ve verimin artırılması için yanma yapılarak
dökme
olarak
hizmet
havasının zenginleştirilmesinde,
verilmektedir.
Cam fırınlarında,
Alüminyumun ergitilmesinde,
Demir çelik fırınlarında,
Kurşun, bakır, çinko ve diğer demir dışı
metallerin ergitilmesinde,
Ark ocaklarında ergitilecek hurdaların ocak
içinde kesilmesi ve ergimiş metal içinde
karbon düşürmede,
Evsel ve endüstriyel atık su tasfiyesinde,
Ozon üretiminde,
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İçme suyunun temizlenmesinde,
Balık çiftliklerinde
suyun oksijence
zenginleştirilmesinde ve balıkların canlı
naklinde,
Kimyasal oksitleme proseslerinde.

Özel Gaz Karışımları
Azot, oksijen, argon, hidrojen, karbondioksit, karbonmonoksit, metan, asetilen, propan
vb. gibi gazlar ile ppm ve % oranlarında karışım hazırlanır. Talebi çok olan standart gaz
karışımları stoklu ürün olarak bulunabildiği gibi müşterinin istediği oranlarda gaz karışımları
hazırlanabilmekte ve analiz edilerek sertifikalandırılmaktadır.
Özel gaz karışımları 10 lt ve 50 lt su hacimli tüplere 150 ya da 200 bar basınçta
hazırlanır. Müşterinin kendi tüpüne dolum yapılması istendiğinde tüplerin
TS11169/ISO4705’de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığı TS7450 standardında
belirtilen testlere tabi tutularak belirlenir, testlerden geçmesi hâlinde dolum yapılır.
Özel gaz karışımları dolum hassasiyetimiz +/- %5, Analitik hassasiyetimiz +/- %2’dir.
Özel gaz karışımlarının
göre değişmektedir.

raf

ömrü, karışımda

kullanılan

gazların

cinsine

56

Argon (Ar)
Kullanıldığı Yerler

Sunuş Şekilleri

Gaz altı kaynağında koruyucu gaz olarak,

Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Kaliteli çelik üretiminde, homojen bir çelik
banyosu sağlanması ve banyo içerisinde
oluşan, döküm sonrası mekanik özellikleri
kötü yönde etkileyecek gazların tasfiyesi için
kullanılır. (Argon degassing),

Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına
uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde
230 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik
edilir. Yüksek miktarda kullanımlarda 12
adet tüpün özel bağlantılar ile özel çelik
aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan
manifoldlar ile de hizmet verilmektedir.

Ampul imalatında,
Elektronik sanayiinde bazı kristallerin
üretimi sırasında inert koruyucu atmosfer
sağlamada,
Spektrometrik analiz cihazlarında taşıyıcı
gaz olarak,
Bazı özel metallerin saflaştırılması sırasında
inert koruyucu atmosfer oluşturulmasında.

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)
Biçim

: C (İçten Vidalı)

Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mm
Gaz Çıkış Ağzı : R5/8” (iç)
Dökme Olarak
Sıvılaştırılmış olarak, kriyojenik özellikte
küçük kaplarda (PGS), daha yüksek kullanım
kapasiteleri için kriyojenik depo tanklarına
kriyojenik taşıma tankerleri ile ikmal
yapılarak
dökme
olarak
hizmet
verilmektedir.
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Azot (N2)
Kullanıldığı Yerler
Katalizörler vasıtasıyla yüksek basınç altında
hidrojen ve azotun birleştirilmesi ile
amonyak sentezinde,

Sunuş Şekilleri
Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına
uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde
Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert 230 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik
atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların edilir. Yüksek miktarda kullanımlarda 12
azot basıncı ile transferinde,
adet tüpün özel bağlantılar ile özel çelik
aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan
Elektronik sanayiinde, ampul imalatında,
manifoldlar ile de hizmet verilmektedir.
Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve
uzun
süre
muhafaza
edilmesi
ve
nakledilmesinde,
Nükleer reaktörlerde,
Metallerin sıkı geçme işlemlerinin
yapımında,
Yenebilir yağların oksidasyonunun
önlenmesinde,

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)
Biçim

: C (İçten Vidalı)

Anma Çapı
: 28,8 veya 19,8 mm
Gaz Çıkış Ağzı : R5/8” (iç)
Dökme Olarak

Sıvılaştırılmış olarak, kriyojenik özellikte
küçük kaplarda (PGS), daha yüksek kullanım
Tanker, boru hattı, kimyasal fabrikaların kapasiteleri için kriyojenik taşıma tankerleri
temizlenmesinde,
ile ikmal yapılarak dökme olarak hizmet
verilmektedir.
Ayrıca
müşteriye
ait
Tahıl silolarında,
atmosferik dewar kaplarına da sıvı azot
Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer ikmali yapılmaktadır.
sağlamak için,
Çözücülerin geri kazanımında,
Kömür madenlerinin güvenliğini sağlamada
ve maden yangınlarında söndürmede,
Cam ve çelik yapımında,
Gıdaların ve hassas instumentlerin
paketlenmesinde,
Tıpta organların dondurulması ve soğuk
ortamda nakline,
Petrol ve gaz kuyularının tahrikinde,

58

Karbondioksit (CO2)
Karbondioksit (CO2) doğada yaşam döngüsünün bir
parçasıdır. Bu gaz insanlar ve hayvanlar tarafından
nefes verilirken açığa çıkar ve geriye oksijen olarak
dönmek üzere bitkiler tarafından kullanılırlar.
Karbondioksit, yanma, fermantasyon veya bir karbon
bileşeninin oksidasyonu gibi işlemlerin bir yan ürünü
olarak açığa çıkar. “Ham gaz”, gereken kalitenin
derecesine göre farklı aşamalarda saflaştırılmalıdır.

Kullanıldığı Yerler

Sunuş Şekilleri

Sıvı olarak;

Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Gıda ürünlerinin dondurulması ve soğutulmasında,

TS11169/ISO4705
Standardına
uygun dikişsiz çelik çekme tüpler
içerisinde 0,75 kg/lt dolum faktörü
ile doldurularak tedarik edilir. Tüp
içerisinde basınç altında sıvılaşmış
olarak bulunur.

Yangın söndürücü olarak,
Bazı kimyasal reaksiyonların kontrolünde,
Gaz olarak;
Yumuşak içeceklerde,
Su işlemlerinde pH kontrolü için,
Metallerin gaz altı kaynağında aktif gaz olarak,
Seralarda bitki yaşamı için bir büyüme uyarıcısı olarak,
Katı olarak;
Yiyeceklerin uzun süreli nakillerinde soğutucu olarak,
Endüstriyel proseslerde soğutucu olarak.

Valf
Spesifikasyonu
(TS1520/EN849)
Biçim

: A (Dıştan Vidalı)

Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mm
Gaz Çıkış Ağzı : W21,8x1/14”
Dökme Olarak
Dikey veya yatay pozisyondaki tek
cidarlı, özel ısı yalıtımlı, ısıtma ve
soğutma kontrollü tanklara dökme
olarak hizmet verilmektedir.
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Asetilen (C2H2)
Asetilen son derece yanıcı bir gazdır. Asetilen/oksijen alevinin sıcaklığı 3000°C’nin
üzerindedir. Asetilen, geleneksel olarak, kalsiyum karbid ve suyun tepkimesi ile
üretilmektedir.
Kullanıldığı Yerler
Oksiasetilen kaynağında,

Sunuş Şekilleri
Çelik Tüplerde

Gaz fazda, TS11170 Standardına uygun,
dikişli veya dikişsiz, iç yapısı poroz maddeli,
Kimya sanayiinde,
poroz maddeye aseton emdirilmiş çelik
tüpler içerisine 2 kg, 6 kg ve 9 kg miktarlarda
Yüksek alev sıcaklığına ihtiyaç duyulan
tedarik edilir.
yerlerde,
Deniz fenerinde,

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)
Alev spektrometre cihazlarında yanıcı gaz
olarak,
Biçim : A (Dıştan Vidalı)
Anma Çapı : 31,3 mm
Gaz Çıkış Ağzı : W23x18”
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Helyum (He)
Helyum, ikinci en hafif element olmanın yanı sıra, -268.9°C ile, en düşük kaynama
noktasına sahiptir. Helyumun en düşük maliyetli üretimi, doğal gazdan elde edilmektedir.
Uzun vadeli sözleşmeler ile, ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’da kaynaklara erişim garanti
edilmektedir.
Kullanıldığı Yerler
Gaz altı kaynak uygulamalarında

Sunuş Şekilleri
Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Transistörler ve güneş pillerinin yapımında Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına
gereken Silikon ve Germanyum kristalleri ile uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde
Titanyum ve Zirkonyum üretiminde,
200 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik
edilir. Yüksek miktarda kullanımlarda 12
Çok
düşük
sıcaklıkları
ölçen
adet tüpün özel bağlantılar ile özel çelik
termometrelerde,
aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan
manifoldlar ile de hizmet verilmektedir.
Fluoresan lambalarında,
Motorlu balonlarda ve uçan balonlarda,

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)

Basınç
altında
çalışanlara
(örneğin Biçim : A (Dıştan Vidalı)
dalgıçlara) oksijenle karıştırılarak solunabilir
Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mm
bir hava sağlamak için,
Uzay araçlarındaki hidrojen ve oksijenden Gaz Çıkış Ağzı : W21,80x1/14”
oluşan yakıt bileşiminin soğutulmasında,
Sıvı Fazda
Sağlık alanında MRI ve üstün iletken
Sıvı Helyum kullanan müşteriler için, özel
cihazların soğutulmasında
taşınabilir kriyojenik kaplarla hizmet
Tekstil sektöründe.
verilmektedir.
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Hidrojen (H2)
Hidrojen tüm elementlerin en hafifidir ve bilinen evrenin yüzde 90’ını teşkil
etmektedir. Bu gaz, buhardan, doğal gazdan, ya da diğer hafif hidrokarbonlardan bir buhar
dönüştürücü vasıtası ile elde edilebilir. Rafineriler ve klor kimyasında kullanılan elektrolitik
işlemler de hidrojenin içinden ayrıştırılabileceği, hidrojen bakımından zengin gazlar üretirler.
Sıvı hidrojen -253°C’de sıvılaştırma sureti ile imal edilir ve sıvı hâlde nakledilir; böylece,
nakliye maliyetleri azaltılır.
Kullanıldığı Yerler

Sunuş Şekilleri

Amonyak (NH3) sentezinde,

Dikişsiz Çelik Çekme Tüplerde

Petrol rafinerilerinde doymamış petrol
ürünlerinin hidrojenleştirilmesinde,

Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına
uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde
150 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik
edilir. Yüksek miktarda kullanımlarda 12
adet tüpün özel bağlantılar ile özel çelik
aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan
manifoldlar ile de hizmet verilmektedir.

Metanol sentezinde,
Organik bileşiklerin hidrojenasyonunda
(sebze, organik yağlar, vb.),
Oksihidrojen ve Atomik, Hidrojen kaynak
uygulamalarında

Valf Spesifikasyonu (TS1520/EN849)

Uzay sanayiinde yakıt olarak,

Biçim

Plastik ve sentetik iplik (elyaf) sanayiinde,

Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mm

Cam ve kuvars imalatında oksi hidrojen
alevi oluşturmada,

Gaz Çıkış Ağzı : W21,80x1/14” Sol(ters)
diş

: A (Dıştan Vidalı)

Elektronik sanayinde,
Motorlu araçlarda alternatif yakıt olarak.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özel gaz karışımlarının neler olduklarını, elektrik ark kaynağında iş güvenliği
konusunun kavranmasını öğrendik.
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Bölüm Soruları

1.

Elektrik akımına bağlı kaynaklamadaki tehlikelerden hangisi yanlıştır?
A)
Sabit kaynak setlerinde kaynak akım üreteçleri yanına uygun bir sigorta sistemi
yerleştirilerek ana şebekeden yalıtılmalıdır.
B)
Hareketli kaynak setlerinde ara kablosu sonunda içten kilitli bir sigorta soket
ve priz sistemi olmalıdır.
C)
Uzun kablolar kullanımda iken acil bir durum karşısında akımı kesmek için
akım kesme düğmesi bulundurulmalıdır.
D)
Sabit kaynak sistemlerinde topraklama gerekirken hareketli kaynak
sistemlerinin topraklanmasına gerek yoktur.
E)
Transformatörlerde yağ seviyesi zaman zaman kontrol edilmeli, yağın nem
içerip içermediği test edilmelidir.

I.Günlük kullanımda kaynakçı dış bağlantıları kontrol etmeli, zayıf bağlantı ve
kusurları rapor etmeli veya değiştirmelidir.
II. Yapılan kontrollerde bütün bağlantıların doğru ve temiz yapılmış olmasına, uygun
tip ve kalınlıkta kablo kullanılıp kullanılmadığına ve topraklama bağlantısı olup
olmadığına dikkat edilmelidir.
III. Elektrik yüklü bağlantılarda kablo bağlantılarının iyi olması önemlidir.
2.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kaynak devrelerindeki tehlikelerdendir?
A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

I ve II

E)

I, II ve III
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3.

4.

5.

Aşağıdakilerden hangisi özel gaz karışımlarında kullanılan gazlardan biri değildir?
A)

Azot

B)

Plutonyum

C)

Karbonmonoksit

D)

Metan

E)

Karbondioksit

Aşağıdakilerden hangisi helyum gazının kullanıldığı yerlerden değildir?
A)

Transistörler ve güneş pillerinin yapımında

B)

Çok düşük sıcaklıkları ölçen termometrelerde

C)

Amonyak sentezine

D)

Fluoresan lambalarında

E)

Sağlık alanında MRI ve üstün iletken cihazların soğutulmasında

Hangisi argon gazının kullanım alanlarından değildir?
A)

Metanol sentezinde

B)

Ampul imalatında

C)

Spektrometrik analiz cihazlarında taşıyıcı gaz olarak

D)
Elektronik sanayiinde bazı kristallerin üretimi sırasında inert koruyucu
atmosfer sağlamada
E)
Bazı özel metallerin saflaştırılması sırasında inert koruyucu atmosfer
oluşturulmasında
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4. MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
4.1. Tanımlar
4.2. Motorlu Araç ve İş Makinesi Operatörlerinin Belgeleri
4.3. İş Makineleri İle Yapılan İşlerde, Çalışmalarda Emniyet Tedbirleri
4.4. Forkliftler ve Vinçlerde Yapılan İşler
4.5. Motorlu Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
4.6. İlgili Mevzuat

69

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin belgeleri nelerdir?

2)

Forkliftler ve vinçlerle yapılan işler nelerdir?

3)

İş makineleri ile yapılan işlerde emniyet tedbirlerinden bahsediniz.

4)
Motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımında dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?
5)

Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Motorlu araçlarda iş sağlığı
ve güvenliği

Motorlu araçlarda ortaya
çıkan iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki riskleri ve bu
risklerden oluşabilecek
tehlikeleri öğrenmek, bu
konuda alınacak gerekli
önlemleri kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

71

Anahtar Kavramlar


Motorlu araç ve iş makinesi



Forkliftler ve vinçlerle yapılan işler



İlgili mevzuat
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4.1. Tanımlar
Motorlu Araç
Genel tanımıyla, ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek hareket veren, yük ve
yolcu taşımak amacıyla karayollarında kullanılan makinelere denir. Kullandıkları yakıta göre
ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.
İş Makinesi
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki tanıma göre; yol, inşaat makineleri ile
benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde
kullanılan iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan,
hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. Örneğin; ekskavatör, dozer,
greyder, loder, silindir, skrayper, tünel açma makinesi, asfalt ve beton serme makinesi, kırmaeleme-yıkama makineleri, taş-maden-toprak-curuf taşıyan kamyonlar gibi.
Operatör
Motorlu araçları veya iş makinesini kullanmaya yetkili kişidir.
Kaldırma Makineleri (Forklift ve Vinç)
Herhangi bir yükü bulunduğu yerden yukarıya kaldırarak veya yer değiştirerek
istifleyen, taşıyan, istenilen konuma getiren iş makineleridir.
İlgili Mevzuat
4857 Sayılı İş Kanunu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 456- 476 arası-MÜLGA
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

4.2. Motorlu Araç ve İş Makinesi Operatörlerinin Belgeleri
Sürücü Belgeleri
A1-A2: Motosiklet kullanıcıları için,
B: Hususi ve binek araç kullanıcıları için,
H: Engelli sürücüler için,
D: Çekici kullananlar için,
G: İş makineleri kullananlar için.
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Operatör Belgesi
İş makinesi kullanacak olan operatörlere; MEB Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğünden yetki almış kuruluşlardan, teorik ve uygulamalı sınav sonucu başarılı olanlara
verilen belgedir. Bu belgesi olmayan operatör, ilgili iş makinesini kullanamaz.
G sınıfı sürücü belgesi olanlar operatör belgesi almak için başvurabilir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi(SRC)
Ticari araçlarda yolcu ve yük taşıyan sürücünün, yine M.E. Bakanlığından yetki almış
kuruluşlardan alması zorunlu olduğu belgedir. Bu belgelerin tanımları aşağıdaki gibidir.
SRC1: Yurtdışı yolcu taşıması yapan sürücüler için,
SRC2: Yurtiçi yolcu taşıması yapan sürücüler için,
SRC3: Yurtdışı yük taşıyan sürücüler için,
SRC4: Yurtiçi yük taşıyan sürücüler için.
İşletmelerin, Ticari Araçları İçin Almaları Zorunlu Olan Belgeler
K yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere
verilen belgedir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
K1: Şahısların kendi adına yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarıyla il sınırları içinde
taşımacılık yapanlara verilir.
K2: Şahısların veya tüzel kişilerin ticari araçlarıyla, kendi iştigal konusu ile ilgili
taşımacılık yapanlara verilir.
K3: Ev ve büro taşımacılığı yapanlara verilir.

4.3. İş Makineleri İle Yapılan İşlerde, Çalışmalarda Emniyet
Tedbirleri
Operatör Seçimi
Operatörü işe alırken, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğindeki hükümlere uyulması gerekir.
Kullanacağı iş makinesiyle ilgili operatör belgesi olması ve işe başlamadan önce iş sağlığı
ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kullanacağı iş makinesinin teknik
özelliklerinin, bakım aralıklarının ve özenli çalışmanın eğitimi verilmelidir.
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İş Makinesi Bakımı
İş makinesinin periyodik kontrolleri zamanında yapılmalı, çalışma saati dolan parçaları
gecikmeden değiştirilmelidir. Hidrolik borular, bağlantı yerleri ve keçeleri gözle kontrol edilmelidir.
Her çalışmadan önce aracın lastikleri veya yürüyüş takımları, aynaları, uyarı cihazları ve emniyet
kemeri kontrol edilmelidir.
Çalışma Alanının Emniyetinin Sağlanması
Görüşün iyi olmadığı tozlu yerler, yeterli ışığın olmadığı yerler, yer altı boru hatları veya
enerji hatları olan yerler, havai hat olan yerlerde özel koruma tedbirleri alınmalı ve operatör
bilgilendirilmelidir.
Operatör, çalışmaya başlamadan önce, çalışma sahasının durumunu, hava yağışlı ise yolun
şartlarını, kasis ve çukurlara dikkat etmeli gerekirse refakatçi istenmelidir. Çalışma alanında
bulunması gerekenler, işaretçilerin kullandığı, işaretlerin anlamlarını bilmelidirler.
Acil durum planı yapmalı ve beklenmedik bir olay olursa herkes ne yapacağını bilmelidir.
İlk yardım malzemeleri ve yangın söndürme araçları uygun yerlerde hazır bulundurulmalıdır.
Çalışma sahasının yeterli genişlikte olmasına dikkat edilmelidir.
İş Makinesi Çalışırken Emniyet Tedbirleri
İşe başlamadan önce motoru çalıştırarak, motorun ve hidrolik sistemlerin ısınması
beklenmelidir.
Motor boşta çalışırken, frenler, hidrolik sistemler, geri ve ileri manevralar kontrol edilmeli,
görüş açısına engel bir durum olmamalıdır. Silecek ve cam suyu mekanizması tam işler olmalıdır.
İş makinesinin tüm uyarı sisteminin, aydınlatma ve uyarı ışıklarının, fren lambalarının arızasız
olduğu tespit edilmelidir.
İşe başlamadan önce çevredekiler ikaz edilmeli, uyarılmalı ve operatörün kabininde başka
kişiler olmamalıdır.
Taşınan yükler, operatörün görüş alanını kapatmamalı ve insan üzerinden geçirilmemelidir.
İş makinesi kapasitesinin üzerinde ve amaç dışı çalıştırılmamalıdır.
Çalışma yeri meyilli ise 35 derece meyilden fazla olmamalıdır.
İş makinesi çalışırken, alan devamlı kontrol edilmeli, tehlikeli yerde olanlar uzaklaştırılmalı,
gerekli görülürse tehlikeli alanları gözetlemek için bir kişi görevlendirilmelidir.
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İş Makinesi Park Edilirken Emniyet Tedbirleri
İş makinesi çalışmasını bitirdikten sonra park yerine çekilerek, motor rölantide
çalışırken, yük taşıyan kepçe ve bağlantıları (ataşmanları) yere indirilerek, hidrolik sistem boşa
alınmalıdır.
Motor stop edilerek, park(el) freni uygulanmalıdır. Park edilen yer hafif meyilli ise
tekerleklere takoz konmalıdır. Kontak anahtarı alınarak, mümkünse kabin kilitlenmelidir.

4.4. Forkliftler ve Vinçlerde Yapılan İşler
Forklift
Bu iş makinesi ile malzemelerin yükleme, boşaltma, istifleme ve taşıma gibi hizmetleri
yapılmaktadır. Çok geniş kullanım yerleri vardır. İşletmelerin, depolama, gümrük alanları,
yedek- parça ve malzeme ambarları gibi yerlerde istifleme, taşıma, yükleme-boşaltma gibi
işlemleri ekonomik olarak yapan iş makineleridir.
Kullandıkları Enerji Çeşitlerine Göre Adlandırılırlar.
1. Elektrikli(bataryalı) tip
2. Benzinli tip
3. Diesel tip
4. LPG (Likit Propan Gazı)
Aktarma Organı Çeşitlerine Göre
1-Mekanik vites kutulu (debriyajlı) tip
2-Otomatik vites kutulu (hidrolik) tip
Kapalı mekânlarda, elektrikli tip forklift kullanılması zorunluluğu vardır. Açık alanlarda
işletmenin tercihine göre, forklift kullanılır. Dar mekânlarda, kullanım kolaylığı bakımından
otomatik (hidrolik) vitesli forklift tercih edilmelidir.
Vinç
Malzemeleri veya yükleri kaldırma, indirme, aktarma, yerlerini değiştirme, yüklemeboşaltma işlerini dönerek veya hareket ederek yapan iş makinelerine VİNÇ veya
CRENA(KREYN) denir. Vinçler, düşey veya yatay hareket edebildikleri gibi, dönerek de
işlem yapabilirler. Bu iş makineleri genellikle ağır yüklerin kaldırılmasında ve yer
değiştirilmesinde kullanılır. Pinyon dişli üzerinde 360 derece dönebildikleri gibi,180 derece
dönüş yapan çeşitleri daha çok kullanılırlar.
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Kullanıldıkları İşe Göre Çeşitleri
1. Sabit kule vinç
2. Paletli, tekerlekli, raylı tip vinç
3. Tavan vinci (gezer köprü vinç)
Sabit kule vinçler, genellikle inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Paletli veya tekerlekli
vinçler, mobil (yer değiştirebilen) olduklarından çok geniş bir kullanma alanları vardır. Raylı
tip vinçler ise daha çok liman işletmelerinde yükleme-boşaltma işlerinde kullanılmaktadır, bazı
üretim sahalarında raylı tipler kullanılmaktadır. Tavan vinçleri ve gezer köprü vinçler kapalı
mekânlarda malzeme taşımak için kullanılmaktadır. Sabit vinçler, elektrik enerjisiyle çalışırlar,
mobil olanlar(paletli veya tekerlekli)motorlu araç üzerine monte edilerek, hidrolik basınçlı
sistemle çalışmaktadır.

4.5. Motorlu Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımında Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Motorlu araç ve iş makinelerinin;
1. Verimli çalışması,
2. Uzun ömürlü olması,
3. Ekonomik çalışması için,
Bakım ve onarımları, gerekli periyotlarda veya çalışma saatlerinde yapılmalıdır. Bakım
ve onarım esnasında araç düz bir zemine park edilmeli, tekerlekler sabitlenmelidir.
Gerekli ikaz ve uyarı işaretleri konmalı ve yangına karşı önlem alınmalıdır.
Öncelikle kontrol işlemleri yapılmalıdır.
Hasarlı, gevşek ve aşınmış parçalar, sıvı (yağ, su, hidrolik) sızıntıları, sıvı seviyeleri, ön
hava temizleyici ve hava filtresi, lastikler ve lastiklerin hava basınçları, yakıt sistemi, vantilatör
ve diğer kayışların gevşekliği gibi kısımlar kontrol edilmelidir. Damper ve kepçe (ataşmanları)
gibi kısımlar kaldırılacak ise emniyet sistemleri ile desteklenmelidir.
Bakım ve onarımlar, yetkili kişiler tarafından, bakım ve onarım talimatlarına uygun
olarak yapılmalı, araç krikoyla kaldırılarak işlem yapılacaksa, mutlaka sehpa ile
desteklenmelidir. Yakıt ikmali sırasında ve bakım yapılırken aracın yayında kesinlikle ateş
yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.
Bakım ve onarım yapan operatörün, iş elbisesi uygun olmalıdır. Kişisel koruyucu
donanımları (baret, eldiven, gözlük, reflektör yelek gibi) kullanmalıdır.
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Motorlu Araç ve İş Makinelerinin Periyodik Testleri
1-Günlük Bakım ve Testler
Operatörün, her gün ya da vardiya değişiminde, makine imalatçısının ve işyerinin
talimatları doğrultusunda yaptığı bakım ve testlerdir. Bu testler;
a) Çalıştırma Öncesi Kontrol ve Testleri
Sıvı seviyeleri (motor yağı, soğutma suyu, fren hidroliği, hidrolik şanzıman yağı)kontrol
edilir, sıvı sızıntıları (Hidrolik yağ, yakıt, su, fren hidroliği, şanzıman ve hidrolik
kollarda)kontrol edilir.
Lastikler ve hava basınçları, yakıt sistemi, kayış gerginlikleri kontrol edilir.
b) Isıtma Sırasında Kontrol ve Testleri
Motor çalıştırılarak ısınması sağlanır (park freni uygulanmış, ataşmanlar yere indirilmiş,
vites boş konumda). Yağ basınç, sıcaklık ve diğer göstergelerin çalışması kontrol edilir.
Aydınlatma ve uyarı ışıkları test edilir. Vites boşta iken kumanda levyeleri kullanılarak ataşman
hareketleri test edilir. Araç yürütülerek, yön vitesleri, direksiyon ve frenler test edilir.
c) Çalışma Sırasında Kontrol ve Testler
Göstergelerin normal çalışıp çalışmadıkları gözlenir. Motorda ve makinenin
sistemlerinde normal çalışma sesi dışındaki sesler dinlenir. Performans değişiklikleri takip
edilir.
d) İş Bitimi Kontrol ve Testleri
Yakıt ikmali yapılır. Araç parka getirilerek, ataşmanları yere indirilir, park freni
uygulanır.
Motor stop edilerek, çalışma saati kaydedilir. Kontak anahtarı çıkarılır. Varsa hava
tankları boşaltılır. Toz ve pislikleri temizlenerek araç gözle kontrol edilir.
2-Periyodik Kontrol ve Testler
Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve testleri, üretici firmaların
öngördüğü, çalışma zaman aralıklarında yapılan, bakım ve testlerdir. Örneğin; 50, 250, 500,
1000, 2000 çalışma saati gibi.
Bu periyodik, çalışma zaman aralıklarında ve yetkili servislerde, hangi bakım ve
testlerin yapılacağı, hangi parçalarının değiştirileceği üretici firma tarafından belirlenmiştir. Bu
bakım ve testler, zorunlu hâllerde aracın bulunduğu yerde yetkili servis teknisyeni tarafından
yapılabilmektedir.
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4.6. İlgili Mevzuat
1. 4857 Sayılı İş Kanunu
2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
3. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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Uygulamalar

80

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motorlu araç kullanıcıları ve iş makinesi operatörlerinin sahip olması gereken belgeleri
tanımlar.
Motorlu araçlarla yapılan işlerde ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini
değerlendirerek alınması gerekli tedbirleri açıklar.
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Bölüm Soruları

1.
Motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin sürücü belgeleri ile ilgili eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A)

A1-A2: Motosiklet kullanıcıları için

B)

B: Hususi ve binek araç kullanıcıları için

C)

C: Engelli sürücüler için

D)

D: Çekici kullananlar için

E)

G: İş makineleri kullananlar için

I.

SRC1: Yurtdışı yolcu taşıması yapan sürücüler için

II.

SRC2: Yurtiçi yolcu taşıması yapan sürücüler için

III.

SRC3: Yurtdışı yük taşıyan sürücüler için

IV.

SRC4: Yurtiçi yük taşıyan sürücüler için

2.
Yukarıdaki motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin mesleki yeterlilik
belgelerinden hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)

I, II ve III

B)

I, III ve IV

C)

II, III ve IV

D)

I, II ve IV

E)

I, II, III ve IV

I.

4857 Sayılı İş Kanunu

II.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

III.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

3.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili mevzuatlardandır?
A)

Yalnız I

B)
D)

II ve III

Yalnız II

C)
E)

I ve II

I, II ve III
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I. K1: Şahısların kendi adına yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarıyla il sınırları
içinde taşımacılık yapanlara verilir.
II. K2: Şahısların veya tüzel kişilerin ticari araçlarıyla, kendi iştigal konusu ile ilgili
taşımacılık yapanlara verilir.
III. K3: Ev ve Büro taşımacılığı yapanlara verilir.
IV. K4: Otobüsle yurtiçi kendi personelini taşıyanlara verilir.
4.
Yukarıda verilen işletmenin ticari araçlar için almaları zorunlu olan belgeler için
yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

I. Elektrikli(bataryalı) tip
II. Benzinli tip
III. Diesel tip
IV. LPG (Likit Propan Gazı)
5.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri forkliftlerin kullandıkları enerjiye göre
çeşitlerindendir?
A)

I, II ve III

B)

I, II ve IV

C)

I, III ve IV

D)

II, III ve IV

E)

I, II, III ve IV
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5. KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
5.1. Tarifler
5.2. Tambur, Zincir ve Halatlarda Güvenlik
5.2.1. Tamburlar
5.5.3. Halatlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kaldırma, taşıma, istifleme işleri nasıl yapılmalıdır?

2)

Kaldırma araçlarının sınıflandırılmasını kısaca açıklayınız.

3)

Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı hakkında bilgi veriniz.

4)

Kaldırma araçlarında periyodik kontroller hakkında bilgi veriniz.

5)

İlgili mevzuat neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaldırma araçlarında iş
sağlığı ve güvenliği

Katılımcıların, işyerlerinde
kullanılan kaldırma
araçlarını ve bu araçlardan
kaynaklanan riskleri,
risklerin bertaraf edilmesini
ve bu araçlar için gerekli
olan periyodik kontrolleri
öğrenmelerine yardımcı
olmaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kaldırma



Taşıma



İstifleme



Kaldırma araçlarının sınıflandırılması



İlgili mevzuat
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Giriş
İnsanların kaldıramayacağı, taşıyamayacağı yüklerin bir yerden sınırlı kısa mesafedeki
başka bir yere kaldırılarak götürülüp konulması, yerleştirilmesi için asırlardan beri çeşitli tip ve
kapasitedeki kaldırma ve taşıma araçları kullanılmıştır. Günümüzde de bu operasyonlar her
işyerinde sürdürülmekte ve bu sayede yük kaldırma ve taşıma işleri kolaylıkla yapılmaktadır.
Taşıma işleri genel olarak yatay ve düşey olmak üzere iki kısımda mütalaa edilmelidir. Her
iki tip taşıma işinde en önemli faktör işyeri tertip ve düzenidir.
Taşımanın çeşitli mamullerin maliyetlerine etkisi oldukça büyüktür. Bu bakımdan taşıma
işleri tekniğin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
Kaldırma makineleriyle yapılan transport işlerinde, yüklerin genelde kaldırılarak taşınması
icap eder. Yüklerin yüksekte taşınmasındaki kaza zararlarının zemin üzerindeki taşınması
sırasındaki kaza zararlarına nazaran çok daha fazla olacağı aşikârdır.
Kazalar çevrede, taşınan yükte, bizzat kaldırma makinesinin kendisinde hasar meydana
getirmekte, işyerinde iş tıkanıklığı yaratmakta, çok zaman çalışan insanlarında yaralanmasına veya
ölmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle iş kazalarının azaltılabilmesi için kaldırma araçlarında genel alınacak güvenlik
tedbirleri ile bu tür iş ekipmanlarının periyodik kontrol usulleri ve elle taşıma işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri konularında bilgi verilecektir.
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5.1. Tarifler
a)

Kaldırma Donatıları

"Kaldırma donatıları" makineye tutturulmamış, ancak makine ile yük arasına veya yüke
tutturulmak için yükün üzerine konulan eleman veya donanımı ifade eder.
b)

Ayrı Kaldırma Donatıları

Ayrı kaldırma donatıları, bir sapan tertibatında veya yapılmasında yardımcı olarak
kullanılan kulaklı çengel, kilitli zincir, kelepçe, halka, kulaklı cıvata ve benzerleri gibi
donatılardır.
c)

Kılavuzlu Yük

Kılavuzlu yük, hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya
fleksibil kılavuz boyunca yapıldığı yüklerdir.
d)

İşletme Faktörü

"İşletme faktörü", üretici tarafından garanti edilen yükü aşan ve yük kaldırma donanımı
veya donatı veyahut makinesinin artık tutamayacağı, yük ile sırasıyla donanım veya donatı
veyahut makine üzerinde işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik oranı ifade
eder.
e)

Deney Faktörü

"Deney faktörü", makine, donatı veya donanım üzerinde yapılan statik veya dinamik
deneylerde kullanılan yük ile makine, donatı veya donanım üzerinde işaretlenmiş en büyük
işletme yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.
f)

Statik Deney

"Statik deney", makine veya kaldırma donanımının aşağıda açıklandığı gibi yapılan
deneyidir: İlk önce muayene yapılır. Daha sonra en büyük işletme yükünün uygun statik deney
faktörü ile çarpılarak tespit edilen miktarına karşılık gelen bir kuvvete maruz bırakılır. Daha
sonra hasar meydana gelip gelmediğini kontrol etmek için yük serbestçe bırakılır ve yeniden
muayene edilir.
g)

Dinamik Deney

"Dinamik deney" makinenin ve güvenlik tertibatlarının fonksiyonlarına uygun olarak
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla, makinenin dinamik davranışını dikkate alarak,
makinenin mümkün olabilen bütün işletme durumlarında ve en büyük işletme kuvvetinde
işletildiği deneyleri ifade eder.
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h-) Vinç veya Kren:
Üzerinde kaldırma tertibatından başka yürütme ve döndürme tertibatları bulunan ve
kaldırdığı yükleri çok taraflı hareket ettirme kabiliyeti bulunan kaldırma makinelerine vinç veya
kren denir.
1.2. Sınıflandırma:


Köprülü vinçler,(tek kiriş, çift kiriş)



Portal vinçler,



Konsol krenler,



Yapı vinçleri (Kule vinçler),



Mobil vinçler,



Kablolu vinçler,



Özel vinçler.

5.2. Tambur, Zincir ve Halatlarda Güvenlik
5.2.1. Tamburlar
1)
Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı
olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek
şekilde yapılmalıdır.
2)
Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede
bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır.
3)
Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır. Aksi hâlde
iyi bir sarım olmayacağı için halat ömrü kısalır ve sarma işi kötü yapılır.
4)
Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar
geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak
durduracak bir tertibat bulunacaktır. Aksi hâlde yük tutma elemanı şasiye çarpar ve yükün
istenmeyen bir şekilde düşmesine neden olur.

5.2.2. Zincirler
Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır.
Levhalı zincirlere GALL zinciri de denilir. İki tip zincir de özel olarak yapılmışlardır ve
sertleştirilmişlerdir.
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1)
Zincirler kullanılacakları işin hususiyetine ve kaldıracakları yükün ağırlığına
göre seçilirler. Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir.
Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
2)
Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır. Zincirler
kullanılmadan önce mutlaka gözle muayeneye tabi tutulmalıdır. Baklalardaki boyuna uzama
%5’i geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
3)
Zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirlerine tutturulmamalıdır. Cıvata
çekme, eğilme ve kesilmeye maruz kalır ve mukavemet sınırı üzerinde gerilmeler doğabilir.
Zincirlerin birbirine bağlanmasında özel olarak yapılmış kilitler, zincir kilitleri ve zincir ekleme
baklaları kullanılmalıdır.

5.5.3. Halatlar
Kaldırma araç ve makinelerinde kaldırma ve bağlama (sapan) elemanı olarak muhtelif
cins halatlar kullanılmaktadır. Başlıcaları kendir halat, naylon halat, fiber halat, cam halat,
demir halat, çelik çekme halatları ve tel halatlarıdır
1. Kendir Halatlar
Parçalı ve havaleli yüklerin sarılmasında kolaylık ve sürat sağladığından ve ucuz
olmaları nedeniyle kendir halatlar kullanılır. Çelik halatlara nazaran yük kaldırma kabiliyetleri
ve ömürleri daha azdır.
İşe ve yüke uygun olmalıdır.
1)

Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

2)

Islak ve gergin bekletilmemelidir.

3)

Demir askılara asılmamalıdır.

4)

Asit ve aşındırıcılardan korunmalıdır.

5)

Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.
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2. Tel-Çelik Halatlar

Tel halat endüstride yük çekme, yük kaldırma ve kuvvet transmisyonları gibi işlerde
kullanılır.
Avantajları:
1)

Aynı ağırlık ve çapta oldukları hâlde daha mukavim olması,

2)

Islak ve kuru hâlde mukavemetin aynı kalması,

3)

Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmemesi,

4)

Uzun ömürlü ve dayanıklı olması

Tel Halatların Kullanılmasında Gerekli Tedbirler
1)

Tel halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir.

2)

Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.

3)

Belirli periyotlarla uygun yağ ile yağlanmalıdır.

4)

Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.

5)

Güvenlik kat sayısı en az 5 olmalıdır.

6)

Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.

7)

Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
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Tel Halatların Muayenesi
Bir tel halatın hizmetten alınma zamanı, özel montaj koşullarıyla yakından ilgilidir. Bu
koşullar, boyut, kaldırma şekilleri, bir sonraki muayenenin zamanı, çalışma ve bakım
koşullarının nasıl olduğu, insanlara verebileceği zarar ve maddi zarar gibi koşulları içerir.
Sadece muayene ile halatın değiştirilmesi gerektiğine karar verilebilir. Muayene eden
kişi aşağıdaki soruları cevaplamalıdır.


Halatın durumu herhangi bir zayıflama belirtisi gösteriyor mu?


Halatın hasara uğrama hızı bir sonraki planlı muayeneye kadar halatın emniyetle
hizmet vermesine yetecek yavaşlıkta mı?
Kırık Teller
a)
Hareketli halatlarda, bir halat sarımında rastgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık
tel varsa veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa,
b)

Askı veya duran halatlarda, bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa,

c)

Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa,

d)
Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi
varsa halat değiştirilmelidir.
Halat Çapında Azalma
Bir halatın çapı, aşağıdaki değerlerin altına indiyse, halat değiştirilmelidir.
a)

19 mm’ye kadar çaplı halatlarda 1 mm.

b)

22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm

c)

32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2 mm.

95

Aşağıda çeşitli halatlardan oluşan bazı şekil bozuklukları görülmektedir.

4

2
Halatın çapının incelmesi

5

1.
2.
3.
4.
5.

Normal çap
Demet açısının ve çapının değişimi
İncelmiş çap
Normal halat kesimi
İncelmiş halat kesimi

1. Normal halat sarımı
2.Uzama halat sarımı

Halatlarda gam oluşumu

1 ve 3 – Halatlarda sepetleşme
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Halatlarda ezilme

2 – Tellerin İplikleşmesi
3. Vinçlerde Güvenlik
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Bölümleri: Mülga
(YEDİNCİ BÖLÜM)
Kaldırma Makinelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde (373-437)
3.1. İmal, Konstrüksiyon, Montaj ve Tamiratında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kaldırma araçları Makine Emniyeti Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun
olarak imal edilmelidir. (CE İşaretli Araçlar).Ancak özellikle sanayimizde 2004 yılından önce
imal edilmiş kaldırma araç ve makinelerde aşağıdaki teknik özelliklerde olmalıdır.
1.

Kaldırma kapasitesi yazılmalıdır.

2.

Ray ve putreller, maksimum yüke göre imal edilmelidir,

3.
Aynı sahada birden çok vinç kullanılacaksa vinçlerin birbirlerinin çalışma
alanlarına girmeyecek şekilde montajı yapılmalıdır.
4.
Montaj tadilat ve tamirattan sonra kontrolleri yapılmalıdır. Her türlü tamir,
tadilat, bakımlar için bir sicil kartı tutulmalıdır.
5.

Kanca güvenlik katsayısı en az 5 olmalıdır.

3.2. Çalışma Sahasında Alınacak Tedbirler
1.

Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir.

2.
Yükün kaldırılacağı mahalde, kancanın geriye kaçabileceği, yükün sallanma
periyodu dışına çıkabileceği alanlar bulunmalıdır.
3.

Operatörün kancayı görüş sahası kapatılmamalıdır.
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3.3. Kullanılmasında Güvenlik Tedbirleri
3.3.1. İşlemler sırasında yetiştirilmiş manevracılar kullanılmalıdır.
3.3.2. Yetiştirilmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır.
3.3.3. Operatörler her DUR işaretine uymalıdır.
3.3.4. Yükle beraber insanlar kaldırılıp taşınmamalıdır.3.3.5. Kaldırılmış yükler çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir. Elektro magnetli
kaldırma ve taşımalarda işçilerin çalışma sahasında bulunmaması mutlak sağlanmalıdır.
3.3.6. Yükler ASLA askıda bırakılmamalıdır.
3.3.7. İkaz, sinyal ve işaretleri bulunmalıdır,
3.3.8. Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmelidir.
3.3.9. Operatör vinci terk ederken kumanda kollarını”0” durumuna getirmeli ve ana
şarteli kapatmalıdır.
3.3.10. Açık alanda çalışan vinçlerin fırtınalı havalarda hareket etmemeleri için rüzgâr
emniyet düzenekleri bulunmalıdır.
3.3.11. Ray üstünde çalışan vinçlerde ray uçlarında en az tekerleklerin yarıçapı
yüksekliğinde takozlar bulunmalıdır.
3.3.12. Kabinli vinçlerde kabinler yanmaz malzemeden, açık havada çalışılanlarda ise
dış etkilere dayalı olmalı, operatörün görüşünü engellememeli, ayrıca zehirli gaz toz dumanlara
karşı korumalı olmalı ve kabinde tehlike anında kullanılmak üzere halat, ip veya halat merdiven
bulunmalıdır.
3.3.13. İlgililer vinç dururken ve operatörle işaretleşerek vinçlere çıkıp inmelidirler.
3.3.14. Yıldırıma karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
3.3.15. Periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
Periyodik Kontrollerin Yasal Dayanağı
Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleriyle ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğünün 376 ve 378 inci maddeleri ile 11.2.2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7.
maddesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 378-MÜLGA
Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından
kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik
durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir
kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 376-MÜLGA
Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1.5 katını, etkili ve güvenli bir
şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli
yük frenleri bulunacaktı

99

Uygulamalar

100

Uygulama Soruları

101

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan kaldırma araçlarını belirtebilmeyi,
kaldırma araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek alınması
gereken önlemleri açıklamayı öğrendik.
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Bölüm Soruları

1.

Aşağıdakilerden tariflerden hangisi “işletme faktörünü” ifade etmektedir?
A)
Makineye tutturulmamış, ancak makine ile yük arasına veya yüke tutturulmak
için yükün üzerine konulan eleman veya donanım
B)
Bir sapan tertibatında veya yapılmasında yardımcı olarak kullanılan kulaklı
çengel, kilitli zincir, kelepçe, halka, kulaklı cıvata vb.Hareketinin bütününün konumu
sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya fleksibil kılavuz boyunca yapılması
C)
Hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya
fleksibil kılavuz boyunca yapılması
D)
Üretici tarafından garanti edilen yükü aşan ve yük kaldırma donanımı veya
donatı veyahut makinesinin artık tutamayacağı, yük ile sırasıyla donanım veya donatı
veyahut makine üzerinde işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik
oranı ifade eder.
E)
Makine, donatı veya donanım üzerinde yapılan statik veya dinamik deneylerde
kullanılan yük ile makine, donatı veya donanım üzerinde işaretlenmiş en büyük
işletme yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.

I.
Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı
olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını
önleyecek şekilde yapılmalıdır.
II.
Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede
bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır.
III.
Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır. Aksi hâlde
iyi bir sarım olmayacağı için halat ömrü kısalır ve sarma işi kötü yapılır.
IV.
Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar
geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini
otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunacaktır. Aksi hâlde yük tutma elemanı
şasiye çarpar ve yükün istenmeyen bir şekilde düşmesine neden olur.
2.

Tamburlar için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A)

I-II

B)

I-II-III

C)

II-III-IV

D)

II-IV

E)

Hepsi
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3.
22-28 mm halatlarda aşağıdaki değerlerin hangisinin altına indiyse halat değişimi
yapılmalıdır?
A)

1 mm

B)

1,5 mm

C)

2 mm

D)

2,5 mm

E)

3 mm

4.
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden
birisi değildir?
A)

Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir.

B)

Kanca güvenlik katsayısı en az 2 olmalıdır.

C)
Montaj tadilat ve tamirattan sonra kontrolleri yapılmalıdır. Her türlü tamir,
tadilat, bakımlar için bir sicil kartı tutulmalıdır.
D)

Operatörler her DUR işaretine uymalıdır.

E)

Yükler ASLA askıda bırakılmamalıdır.

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleriyle ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğünün 376 ve 378 inci maddeleri ile 11.2.2004 tarihli ve 25370
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7. maddesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.
Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri
tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar,
kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç
ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki
özel dosyasında saklanacaktır.
Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1.5 katını, etkili ve güvenli
bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke
dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktı

I.

II.

III.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)

I

B)

I-II

C)

II-III

D)

I-III

E)

I-II-III
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6. EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
6.1. El Aletleri
6.2. El Aleti Kontrolleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?
3)

El aletlerini sınıflandırınız.
El aletlerinin kullanımında ortaya çıkabilecek riskler ve dikkat edilecek hususlar
İlgili mevzuat neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

El aletlerinde iş sağlığı ve
güvenliği

Katılımcıların, el aletleri ile yapılan
çalışmalarda ortaya çıkabilecek
riskleri ve alınması gereken önlemleri
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


El aletleri



Elektrikli



Pnömatik



Hidrolik



Mekanik



İlgili mevzuat
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6.1. El Aletleri

El aletleri, kol gücüyle veya herhangi bir başka enerji kaynağı yardımı ile
çalıştırılabilirler.

El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak,
zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanılır.

El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kıskaç ağızlı ve olağandışı
sıcak veya soğuk olabilir.

El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için
gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.

El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan
başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler.

El aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için bazı
kurallara uymak gerekir.

El aletleri kullanımı sırasında basit bir çizikten ölüme kadar gidebilen
yaralanmalar olabilir. Basit bir doku zedelenmesi (çizik vb.) sonucunda yara mikrop kaparsa
çalışanı uzun süre işinden alıkoyabilir.
Bu Kazaların Başlıca Nedenleri


Uygun olmayan alet kullanmak



Aletleri yöntemine uygun kullanmamak



Yetersiz bakım ve



Uygun olmayan depolamadır.

1. Birçok kaza el aletlerin veya aletlerin bazı kısımlarının (örneğin saplarının)
kırılmasından dolayı meydana gelir. Bu kırılmalarda neden çoğu kez iyi kalitede malzeme
kullanılmamış olmasıdır.
Genel olarak el aletleri en iyi kalitedeki malzemeden (örneğin çelikten) yapılmalı,
çekiçlerin ve benzeri aletlerin sapları dayanıklı materyalden yapılmalıdır.
2. El aletleri yalnızca yapıldıkları işler için kullanılmalıdır. El aletlerinin yapıldıkları
işler için kullanılmamaları hâlinde (Örneğin, bir çalının tornavida yerine kullanılması) tehlike
doğurur. Çünkü alet kırılabilir, fırlayabilir veya kayabilir ve sonuç olarak bir kazaya neden
olabilir.
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Aletlerin yanlış kullanılmasının sebebi, gereksinme duyulduğunda o an için uygun
olanının bulunmamasıdır. Bir işçi uygun açıklıkta İngiliz anahtarı bulamamışsa, işini
geciktirmek istemediğinden, açıklığı geniş olan ve bu genişliği bir parça koyarak geçiştirmeye
çalıştığı diğer bir anahtarla yapmak ister. Bu şekilde kullanılan bir anahtar somundan yalnız
kaymakla kalmaz, uzun olan sapına gerektiğinden çok basınç da uygulandığı takdirde somunu
laçka eder. Bazı durumlarda bu işlem işçinin yaralanmasına da neden olur, ayrıca zaman
kaybına yol açar.
Bu gibi aksaklıkların olmaması için


El aletleri takımının iyi planlanması



Bakımlarının iyi yapılması ve



Aletlerin kaybolmaması için düzenli kontrolü gerekmektedir.

3. El aletlerinin ağaçtan olan sapları aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.


En iyi kaliteli, düzgün yontulmuş



Uygun biçim ve büyüklükte



Düzgün yüzeyli, saçaksız ve keskin yüzü bulunmayan

4. Kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletleri kıvılcım
çıkarmayan cinsten olmalıdır (Ağaçtan, sert lastikten, bakırdan veya bronz gibi çeşitli
alaşımlardan).
5. Çekiç ve varyozlar, soğuk keskiler, kesiciler gibi aletler dikkatle seçilmiş çelikten
yapılmalı, bu çelik darbe karşısında saçak meydana getirmeyecek kadar sert olmalı, çatlayıp
kırılacak kadar da aşırı sert olmamalıdır.
Çelikten yapılmış darbe aletleri güvenlik bakımından oldukça etkilidirler. Yumuşak
çelikten başlıklar darbe karşısında saçakların ve alet bu saçaklarından zamanında kurtarılmazsa,
bunu izleyen kullanılışında saçaklar kopup fırlayarak çevredeki kimselere (özellikle gözlerine)
zarar verebilir. Son derece sert çelikten yapılmış başlıklar da darbe karşısında parçacık
fırlatabilir. Böyle parçacıklar bazen gözlere isabet ederek görme yeteneğinin yitirilmesine
neden olabilirler. Bunun gibi kazaların önlenebilmesi için vurucu başlıkların yapımında
kullanılacak çeliğin ne fazla sert ne de fazla yumuşak olması gerekir. Bu nedenle aletler isim
yapmış uzman firmalardan alınmalıdır.
6. Darbe için kullanılan el aletlerinin (çekiçler, keskiler vb.) baş kısımları
mantarlaşmaya, çatlamaya başlar başlamaz uygun bir eğime kadar tesviye edilerek
düzeltilmelidir.
7. El aletleri yalnız kalifiye kimseler tarafından, serleştirilir ve onarılır.
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8. Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve
uçlarının koruyucu (deriden kılıf veya başlıklar) altına alınması gerekir.
9. El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da
geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşebilecekleri yüksek yerlere bırakılmamalıdır.
10. İyi bir düzen için genel kural “her şey için bir yer sağlanmalı ve her şey kendi yerinde
olmalıdır”.
11. El aletleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kusurlu bulunduklarında yerlerini
kusursuz olanları almalı veya elde bulunan onarılmalıdır.
12. Alet odaları yetkilileri, kusurlu olan veya herhangi bir şekilde uygun olmayan
aletleri dışarı verilmemesi hususunda kesin talimat verilmelidir.
Bu bölüm için son olarak eğitim ve çalışma tarzının düzenli şekilde kontrolünün
yapılması gerektiği söylenebilir.

6.2. El Aleti Kontrolleri
1.

El Aletleri Yapılan İş İçin Uygun mu?
Yandaki şekilde bir işçinin makinenin bir bölümünde vida
ayarı yapması görülmektedir. Görüldüğü gibi vidanın ayarını cep
bıçağı ile yapmaktadır. Bu işçinin her an yaralanma olasılığı vardır.
Hatta iş için uygun el aleti kullanılsa bile, eğer el aleti doğru olarak
kullanılmamışsa, yaralanmaya neden olur. El aletleri doğru olarak
kullanılmadığı zaman, birçok yaralanma oluşturur.

Yandaki şekildeki işçi, sol eli ile bir tahta parçasını tutarak
tornavida ile vidayı sıkıştırmaktadır. Vidayı çevirmeye başladığında,
tornavida kayarak sol eline çarparsa, ciddi yaralanmaya neden
olabilirler.
Yandaki şekilde işçi bir mil (şaft)
üzerindeki koruyucu örtüyü kesmektedir. Mili
dönmemesi için eli ile sıkıca tutmaktadır. Bu
durumda ciddi bir yaralanma olasılığı vardır.

Çünkü;


Bıçak keskin, bu nedenle elinden kayarak bir yerini kesebilir.
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Bıçak doğru olarak kullanılmamaktadır.



Bıçak bu iş için uygun bir el aleti değildir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı yaralanmalardan kaçınmak için izlenmesi
gereken kural; El aletlerini kontrol etmektir. Şu soruları daima sormak gerekir;
1. El aletleri YAPILAN İŞ İÇİN UYGUN MU?
2. El aletleri DOĞRU OLARAK KULLANILIYOR MU?
Yandaki şekilde, işçi vida somununu gevşetmek için,
somun anahtarını elle aşağı doğru itmektedir. Bu bir
güvenliksiz durumdur. Çünkü vida somunu aniden gevşerse
dengesini kaybederek elini yaralayabilir.
El aletleri seçilirken;

İlk önce iş için uygun el aleti seçilip seçilmediği
kontrol edilmelidir.

gerekir.

Daha sonra el aletinin kullanılmasını doğru olarak bildiğimize emin olmamız


El aleti kullanılmadan önce, güvenlik koşullarına uyup uymadığından da emin
olmak için zaman zaman kontrol edilmelidir.
Aşağıdaki şekillerde bazı el aletlerinin güvenlik koşullarına uymadığı görülmektedir.

El Aleti Kontrolleri
1.

El aletleri YAPILAN İŞ İÇİN UYGUN MU?

2.

El aletleri DOĞRU OLARAK KULLANILIYOR MU?

3.

El aletleri UYGUN GÜVENLİK KOŞULLARINI TAŞIYOR MU?
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Buraya kadar, el aleti kontrollerinden üç kural öğrenilmiş oldu. Aşağıdaki şekiller
üzerinde yukarıda anlatılan kurallar gözden geçirilebilir.

El Aleti Kontrolleri
1.

El aletleri YAPILAN İŞ İÇİN UYGUN MU?

2.

El aletleri DOĞRU OLARAK KULLANILIYOR MU?

3.

El aletleri UYGUN GÜVENLİK KOŞULLARINI TAŞIYOR MU?

4.

El aletleri GÜVENLİ BİR YERE KONMUŞ MU?

El aletlerinin neden olabileceği kazalardan kaçınabilmemiz için yukarıda 4. madde
olarak gösterilen kontrolleri yapmamız ve sorulara olumlu cevap almamız gereklidir.

Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi, çok sayıda kaza ve yaralanmaya;


El aletlerinin yüksek yerlerden aşağıya düşmesi



Keskin ve sivri el aletlerinin cepte taşınması veya



El aletlerinin takım çantasına gelişigüzel bırakılması neden olmaktadır.

İş bitiminde veya iş yapılırken aletin bırakılması gerektiğinde, el aleti güvenli bir yere
konulmalıdır.
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Yandaki şekilde kişinin kurşun kalemi almak için
uzandığını kabul edelim. Anlaşılacağı gibi, kalemlerin üzerinde
duran ağzı açık bırakılmış maket bıçağının elini yaralama
olasılığı vardır.
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Uygulamalar

116

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
El aletlerini tanımlayabilmeyi, el aletlerini kullanarak yapılan her türlü çalışmada dikkat
edilmesi gereken hususları belirleyebilmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
El aletleri, kol gücüyle veya herhangi bir başka enerji kaynağı yardımı ile

I.

çalıştırılabilirler.
El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak,

II.

zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek
için kullanılır.
El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kıskaç ağızlı ve olağandışı

III.

sadece soğuk olabilir.
El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için

IV.

gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.
V.

El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları
için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler.
El aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için bazı kurallara

VI.

uymak gerekir.
El aletleri kullanımı sırasında basit bir çizikten ölüme kadar gidebilen

VII.

yaralanmalar olabilir. Basit bir doku zedelenmesi (çizik vb.) sonucunda yara
mikrop kaparsa çalışanı uzun süre işinden alıkoyabilir.
1.

Yukarıdakilerden ifadelerden kaç tanesi yanlıştır ?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

E)

5
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2.

A)

Vurucu başlıkların yapımında kullanılacak çeliğin kırılıp fırlamaması için sert

olması gerekmektedir.
B)

Birçok kaza el aletlerin veya aletlerin bazı kısımlarının (örneğin saplarının)

kırılmasından dolayı meydana gelir. Genel olarak el aletleri en iyi kalitedeki malzemeden
(örneğin çelikten) yapılmalı, çekiçlerin ve benzeri aletlerin sapları dayanıklı materyalden
yapılmalıdır.
C)

El aletleri yalnızca yapıldıkları işler için kullanılmalıdır.

D)

Aletlerin yanlış kullanılmasının sebebi, gereksinme duyulduğunda o an için

uygun olanının bulunmamasıdır.
E)

El aletlerinin ağaçtan olan sapları aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

I.

İlk önce iş için uygun el aleti seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir.

II.

Daha sonra el aletinin kullanılmasını doğru olarak bildiğimize emin olmamız

gerekir.
III.

El aleti kullanılmadan önce, güvenlik koşullarına uyup uymadığından emin

olmak için zaman zaman kontrol edilmelidir.
3.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III

E)

Hiçbiri
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4.

Hangisi kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletlerinde

kullanılmamalıdır?

5.

A)

Ağaç

B)

Çelik

C)

Bakır

D)

Bronz

E)

Aliminyum

El aletleri ile olan kazaların başlıca sebebi/sebepleri hangisi/hangileridir ?
A)

Uygun olmayan alet kullanmak

B)

Aletleri yöntemine uygun kullanmamak

C)

Yetersiz bakım

D)

Uygun olmayan depolamadır.

E)

Hepsi
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7. ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

122

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
7.1. Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
7.2. Yasalarımız Ne Diyor?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Makine, elektrik, bina veya tesislerin bakımı/onarımı hakkında bilgi veririniz.

2)
Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler ve dikkat edilecek hususlar
hakkında bilgi veririniz.
3)

Bakım ve onarım öncesi hakkında bilgi veririniz.

4)

Bakım ve onarım sırası hakkında bilgi veririniz.

5)

Bakım ve onarım sonrası hakkında bilgi veririniz.

6)

İlgili mevzuat hakkında bilgi veririniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği

Onarım işlerinde iş sağlığı Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde
ve güvenliği
ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler
karşısında alınması gereken önlemler
konusunda bilgilendirmektir.
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Anahtar Kavramlar


Makine, elektrik, bina veya tesislerin bakımı/onarımı



Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler



İlgili mevzuat
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7.1. Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Bakım – Onarım çalışmaları sırasında, depolanmış enerjinin aniden boşalması ile
ölümle sonuçlanabilen yaralanmalar olmaktadır.
Bu nedenle, her türlü;


Bakım



Onarım



Söküm



Montaj

gibi işlerde (ayrıntıları diğer eğitimlerde anlatılan) güvenlik kurallarına uymak gerekir.
Depolanmış Enerjinin Aniden Boşalması

Her türlü bakım – onarım, sökme – takma vb işlerde çalışanların uyması ve uygulaması
gereken prosedür ve talimatların olması gerekir. Örneğin;


Sıcak uçlu işlemler prosedürü



Kısıtlı alanlarda çalışma prosedürü



Forklift bakım prosedürü

Prosedürlerin içinde;


Her uygulama için ayrı bir talimat olması gerekir.

Talimatlar Neye Göre Hazırlanmalıdır?
İşyerlerinde kullanılan her türlü iş donanımı 4703 sayılı yasaya dayanarak çıkartılan
yönetmeliklere göre; “Zorunlu Standart” kapsamındadır. İşyerinde bulunan her donanım için
ilgili standartlar elde edilmeli ve bunlarda yazan bilgilere göre talimatlar hazırlanmalıdır.
Talimatlar;


Kullanma



Müdahale
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Bakım – onarım, montaj – demontaj

vb. şeklinde olmalıdır.

7.2. Yasalarımız Ne Diyor?
Zorunlu Standart Kapsamında Neler Var?


Alçak gerilim cihazları

(73/23/EEC)



Basit basınçlı kaplar

(87/404/EEC)



Gaz yakan aletler

(90/396/EEC)



Sıcak su kazanları

(92/42/EEC)



Elektromanyetik uygunluk

(89/336/EEC)



Makineler

(98/37/EC)



Sivil kullanım için patlayıcılar

(93/15/EEC)



Otomatik olmayan tartı aletleri

(90/384/EEC)



Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

(94/9/EC)



Asansörler

(95/16/EC)



Basınçlı kaplar

(97/23/EC)



İnşaat malzemeleri

(89/106/EEC)



Kişisel korunma donanımları

(89/686/EEC)



Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar (2000/9/EC)



Ölçü aletleri

(2004/22/EC)

4703 sayılı yasa doğrultusunda yapılan düzenlemeler dışında İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü başta olmak üzere 4857 sayılı yasa kapsamında da düzenlemeler yapılmıştır.
Madde 25
Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmayacak ve buralara hiç
bir şey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar her zaman kilitli
bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar tarafından açılacaktır.
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Madde 277
Atölye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile
kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı,
elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır. Bakım ve onarım nedeniyle gerilim
altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde, bu kısımlar paravana veya
koruyucularla korunacaktır.
Madde 294
Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra
kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa
devre edilecek ve topraklanacaktır. Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın
kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır. Yeniden gerilim altına girme
tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda
kilitlenmiş olacaktır.
Madde 302
Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve
akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları,
uygun şekilde belirtilecektir.
Madde 452
Sonsuz vidalı transportörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu
oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış
kapaklarla kapatılacaktır. Bu kapakların altına metal ızgaralar yerleştirilecektir. Kapaklar
açılınca transportör otomatik olarak duracaktır. Bunun sağlanamadığı hâllerde, transportör
durdurulmadan ve kumanda tertibatı kilitlenmeden, tıkanıklıklar giderilmeyecek veya onarım
yapılmayacak ve bunların motorları, fazla yüklemede otomatik olarak duracaktır.
Madde 515
Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların
onarım işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü
tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya
buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı
hâllerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.
Madde 81
Tehlikeli sıvılar konan ve kısmen veya tamamen gömülü olan tankların bütün kontrol
araçları çukurların içine inilmesini gerektirmeden kullanılacak şekilde imal ve tesis edilmiş
olacak ve bunların, çukur dışında çalıştırılmaya elverişli kilitlenebilen güvenlik tertibatı
bulunacaktır.
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Madde 122. Tamburu Boşa Alınabilen Vinçler
Tamburu boşa alınabilen kavramalı vinçler, frenler sıkılmadan tamburun boşa alınması,
Kavrama bağlanmadan ve güvenli bir surette kilitlenmeden frenlerin gevşetilmesi
mümkün olmayacak biçimde uygun bir kilit düzeniyle donatılır.
Fren sistemleri, enerji kesilmesinde otomatik çalışacak biçimde olacaktır.
Fiş – priz için önlemler
Madde 275
Küçük gerilimi aşan tesisatta fiş-prizin birbirinden ayrılmasını, fişin yerinden
oynamasını önleyecek bir güvenlik düzeni bulundurulur. Devre gerilimi kesilmeden fiş
yerinden çıkarılamaz. Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme
düzenleri, bu hükmün dışındadır.
Elektriksel ve Mekanik Kilitlenme
Madde 290
Devrelere, fiş – priz düzeniyle alçak gerilim verilmekteyse fiş ve priz, akım taşıdıkları
sırada birbirinden ayrılmayacak biçimde elektriksel ve mekanik olarak kilitlenecektir.
Fiş – priz biçiminde yapılmış olan kablo ekleme ve bağlantı başlıkları gerilim
kesilmeden, birbirlerinden ayrılmayacaklardır.
Elektrikli Aygıtların Kilitlenmesi
Madde 300
Elektrikli aygıtların yetkisiz kişilerce oynanması tehlike yaratacak kumanda kolları,
özel anahtarı bulunan kilitlerle kilitlenir, bu sağlanamazsa aygıtlar; kapısı kilitlenebilen bir
bölmeye yerleştirilir. Anahtarlar sorumlu kişilere teslim edilir.
Üzerinde Çalışılacak Elektrik Tesisatı
Madde 305
Üzerinde çalışma yapılacak elektrik tesisatının besleme kaynaklarından ayrılması ve
topraklanması gerekir. Bu gibi yerlere gerilim veren devre kesicileri açık durumda
kilitlenmedikçe veya çalışılan yere gerilim verilmesi başka bir yolla kesin olarak önlenmedikçe
çalışma yapılamaz.

130

Kilitleme
Kilitleme Nerede Uygulanır?


Elektrik kabloları



Elektrikli cihazlar



Lazer



Hareketli makine parçaları



Hidrolik sistemler



Havalı sistemler



Yaylar

Gibi aniden enerji boşalmasının söz konusu olduğu her türlü donanım için uygulanabilir.
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Uygulamalar

132

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bina, tesis veya makine bakımında ortaya çıkabilecek tehlikeleri tanımladık. Bakımonarım işlerinde ortaya çıkabilecek risklerle ilgili alınması gereken tedbirleri belirledik.

134

Bölüm Soruları

1.
Aşağıdakilerden hangisi onarım işlerinde zorunlu standart kapsamında bulunanlardan
değildir?

2.

A)

Kişisel korunma donanımları

B)

Basınçlı kaplar

C)

Otomatik tartı aletleri

D)

Makineler

E)

Gaz yakan aletler

Aşağıdakilerden hangisi fiş – priz için alınacak önlemlerle ilgili doğru değildir?
A)

4857 sayılı yasanın 275. Maddesinde açıklanmıştır.

B)
Küçük gerilimi aşan tesisatta fiş-prizin birbirinden ayrılmasını, fişin yerinden
oynamasını önleyecek bir güvenlik düzeni bulundurulur.
C)

Devre gerilimi kesilmeden fiş yerinden çıkarılamaz.

D)
Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri,
bu hükmün dışındadır.
E)
Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri,
bu hükmün dışında değildir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı yasanın 290. Maddesinde düzenlemeler
yapılmıştır ?
A)

Elektriksel ve Mekanik Kilitlenme

B)

Elektrikli Aygıtların Kilitlenmesi

C)

Üzerinde Çalışılacak Elektrik Tesisatı

D)

Fiş – priz için önlemler

E)

Tamburu Boşa Alınabilen Vinçler
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4.

Aşağıdakilerden hangisi kilitlemenin uygulanabileceği yerlerden değildir?
A)

Lazer

B)

Sabit makine parçaları

C)

Hidrolik sistemler

D)

Havalı sistemler

E)

Yayla

5.
Aşağıdakilerden hangisi onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru
değildir?
A)
Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen
sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün
iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.
B)
Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde
ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır.
C)
Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye
elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olacaktır.
D)
Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı
kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya
bunların açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.
E)
Sonsuz vidalı transportörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine
konulacak, bu oluklar en az 1 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı
malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır.
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8. KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
8.1. Kapalı Alanlardaki Çalışmalarda Güvenlik
8.1.1. Kapalı Ortam
8.1.2. Patlayıcı Ortamlar
8.2. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Alınacak Genel Korunma Önlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kapalı ve dar alanlarda havalandırma nasıl olmalıdır?

2)

Kapalı ve dar alanlarda patlama ve yangın durumunda neler yapılmalıdır?

3)

Kapalı ve dar alanlarda aydınlatma nasıl olmalıdır?

4)
olmalıdır?

Kapalı ve dar alanlarda çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme) nasıl

5)

Kapalı ve dar alanlarda kullanılacak iş ekipmanları nelerdir?

6)

İlgili mevzuat neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kapalı alanlardaki
çalışmalarda iş sağlığı ve
güvenliği

Katılımcıların, kapalı alanlarda
yapılan çalışmalarda ortaya
çıkabilecek muhtemel riskler ve
bunlara karşı alınması gereken iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Kapalı ve dar alanlarda havalandırma



Kapalı ve dar alanlarda patlama ve yangın



Kapalı ve dar alanlarda aydınlatma
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8.1. Kapalı Alanlardaki Çalışmalarda Güvenlik
8.1.1. Kapalı Ortam
•

Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi vardır.

•

İçerisinde sınırlı miktarda hava mevcuttur.

•

Esas olarak çalışma yeri olarak tasarımlanmamıştır.

•

Giriş ve çıkışı kısıtlı hâle getirilmiştir.

8.1.2. Patlayıcı Ortamlar
•
ihtiva eder.
•

Potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman
Emniyetli seviyede oksijene sahip değildir. (Zehirli hava)

•
Patlamayı meydana getirecek oranlar dâhilinde oksijen konsantrasyonu
mevcuttur. (Patlayıcı hava)
Aşağıdaki ortamlar, kapatılmış boşluklar (confined space) olarak nitelendirilir:
•

Depolama tankları

•

Tankerler

•

Kazanlar

•

Basınçlı kaplar

•

Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar

•

Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar

•

Boru hatları

•

Kanalizasyon tesisleri

•

Kuyular

•

Kanallar ve benzeri yapılar

•

Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları

•

Kargo tankları

•

Petrol tankları
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•

Atık tankları

•

Faydasız ve terkedilmiş boşluklar

•
Yabancı literatürde confined space olarak adlandırılan kapatılmış boşluklar ile
birlikte, patlayabilir gaz, toz ve buharların bulunduğu diğer patlayıcı ortamlarda ve ilgili iş
kollarının çalışma alanlarında da can ve mal güvenliği açısından çok dikkatli ve tedbirli
olunması gerekmektedir. Maden ocakları ile birlikte, birçok iş kolunda da benzer tehlikeler
bulunmaktadır. Örneğin, alüminyum, magnezyum, grafit, un, nişasta ve tahıl tozlarının hava ile
olan belli karışımları da patlayabilme özelliklerine sahiptir.
Aşağıda sıralanan çalışma alanlarında da patlama tehlikesini ortadan kaldırmak
için özel önlemler alınması gereklidir:
•

Petrol rafinerileri

•

Sıvılaştırılmış gaz dolum tesisleri

•

Gemiler, tankerler, feribotlar

•

Tahıl siloları

•

Boya fabrikaları

•

Akaryakıt stok alanları

•

Benzin tankları ve pompaları

•

Kimya endüstrisi

•

Şeker endüstrisi

Kapalı alandaki tehlikeli hava; pis hava, zehirli hava, patlayıcı hava ve tozlu hava olarak
dört grupta incelenir.

Pis hava, %20’den daha az oksijen ihtiva eder ve bu tip hava karışımı bulunan
yerlerdeki çalışmalarda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür.

Zehirli hava, insan hayatını tehlikeye düşüren zararlı gazlardan oluşan havadır.
Bu şekildeki hava, insan organizmasına kimyasal etkisinden dolayı zararlı olmakta ve hatta
ölüm meydana getirmektedir. Bu gazlara örnek olarak karbonmonoksit, azot oksitleri,
hidrojensülfür, kükürtdioksit ve radon gazları gösterilebilir.

Patlayıcı hava, bütün yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar,
özellikle metan, etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar, karbonmonoksit ve hidrojen gibi
gazlardır.
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Tozlu hava ise, içerisinde belli konsantrasyonda toz ihtiva eden havayı belirtir.

Kapalı ortamlarda rastlanabilecek boğucu gazlar genel olarak iki sınıfta incelenebilir.
Bunlar:
Boğucu gazlar: Karbondioksit (CO2), metan (CH4), etan (C2H6), propan
(C3H8), bütan (C4H10), hidrojen (H2), azot (N2)
o

Kimyasal boğucu gazlar: Karbonmonoksit (CO), hidrojen sülfür (H2S),
hidrojen siyanür (HCN), vb.’dir.
o

Havadaki oksijenin yerini alarak oksijen azlığından kaynaklanan boğulmaya sebep
olurlar.
Karbondioksit (Siyah Gaz veya Boğucu Gaz)
Renksiz kokusuz gazdır. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’tür. Bundan dolayı, bulunduğu
kapalı ortamın tabanında toplanır. Atmosfer havasında, hacim bakımından %0.3-0.4 oranında
bulunur. Bu miktar, nefes alma fonksiyonunu uyarıcı etki yapar. MAK değeri 500 ppm’dir.
Etkisi: Karbondioksit miktarının artması oksijeni azaltacağından solunum sayısı ve
sıklığı artar.


%1–3 yoğunluğunda orta sürede tehlikesizdir.



%3–6 yoğunluğunda baş ağrıları başlar.



%6–10 yoğunlukta, baş dönmesi, görme bozuklukları, şuursuzluk başlar.


%10’dan fazla yoğunlukta narkotik etki görülür. Boğucu etki CO2 fazlalığından
çok, oksijen azlığından olur.
Korunma: İşyeri havasındaki miktar kontrol edilir. Solunum aygıtları kullanılır.
Etkilenme olduğu takdirde, hasta açık havaya çıkarılır, oksijen verilir, suni solunum yapılır.
Metan (Grizu)
Metan gazı, sulu ortamda biriken bitkisel maddeler ve bataklıklarda biriken bitkisel ve
hayvansal organik maddelerin kimyasal bozulmaya maruz kalması sonucunda oluşan ve
bataklık gazı da denilen bir gazdır.
Havadan hafif, renksiz, kokusuz ve parlayıcı bir gazdır. Havaya oranla daha hafif
olduğundan dolayı, bulunduğu kapalı ortamın tavan kısımlarında toplanır. Havada, %4-15
oranlarında bulunduğunda patlayıcıdır.
Metan, esas itibariyle zehirli bir gaz değildir. Dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak,
fazla miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük olacağından, konsantrasyonun %10’u
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geçmesi durumunda oksijen yüzdesi %16’nın altına düşeceğinden, havasız (oksijensiz) kalma
sonucu ölüm meydana gelebilir.
Metanın esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Tam yanma, %9 metan
içeren hava karışımında olur. Ancak, patlamayı doğuran ısı kaynağının şiddeti ve süresi, basınç
ve kapalı ortamın şekli de patlamayı etkilediğinden, metanın %4-15 arasında tehlikeli olduğu
kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte grizu adı verilir. %4 metan
konsantrasyonunun altında patlama olmaz ve grizu bulunduğu yerde yanar. Fakat ortamda
yüksek sıcaklık mevcutsa, patlama meydana gelebilir. %15 oranının üzerinde ise grizu patlama
özelliğini kaybeder.
Metan, etan, asetilen, hidrojen, azot, argon, neon, karbondioksit gibi gazlar havadaki
oksijen oranını düşürerek asfiksi (oksijensiz kalma) oluştururlar. Bu gibi asfiksi vakaları ocak,
kuyu, silo, gemi ambarları gibi kapalı mekânlarda uzun süre kalma sonucu olabilir. Ancak bu
gibi mekanlarda örneğin silolarda azot dioksit, lağım ve maden ocaklarında kükürtlü hidrojen
gibi gazlar olabileceğinden daha kompleks bir akciğer zedelenmesi de ortaya çıkabilir.
LPG
Ülkemizde kullanıma sunulduğu şekliyle (tüpgaz ve otogaz olarak) LPG (sıvılaştırılmış
petrol gazı) hacimce %30 propan (C3H8) ve %70 bütan (C4H10) içerir.
LPG havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı hâlde depolanır. LPG yüksek
derecede yanıcı bir maddedir ve atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla patlayıcı hava –
hidrokarbon karışımı oluşturur.
LPG buharı havadan ağırdır. Yoğunluk farkı ve hava hareketi ile açık alanlarda düşük
kodlu bölgelerde, evlerde ise alt katlarda birikebilir.
LPG sıvısı deri veya göz ile temas ettiğinde soğuk yanıkları oluşur. Yüksek
konsantrasyonda LPG buharını solumak baygınlığa ve/veya ölüme sebep olabilir.
LPG buharının solunması burun ve boğazda tahrişe, baş ağrısı ve mide bulantısına, baş
dönmesine ve bilincin bulanmasına sebep olabilir. Solunum yolu ile maruziyet hâlinde LPG ile
temas eden kişi acilen temiz havaya çıkartılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.
Karbonmonoksit (Beyaz Gaz)
Renksiz, kokusuz, tahriş etkisi olmayan çok zehirli gaz olarak tanımlanır. Özgül ağırlığı
1.255 kg/m3 olup, havanınkine çok yakındır. Hava ile %13-75 oranlarındaki karışımı patlayıcı
özelliğe sahip olup, en tehlikeli patlama konsantrasyonu %30 civarındadır.
Hemoglobine oksijenden 200-300 kat daha fazla ilgilidir. Hemoglobinle karboksi
hemoglobin (HbCO) yapar. Böylece kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini bloke eder.
Dolayısıyla, oksijen yetersizliği baş gösterir ve kanın karbonmonoksit ile doygunluğu artınca
da ölüm meydana gelir.
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Etkisi: Havadaki miktarına, maruziyet süresine ve kişinin duyarlılık derecesine göre
değişir. Genellikle;
%0,01 (100 ppm) konsantrasyonda uzun sürede baş ağrısı yapar.
%0,05 (500 ppm)de şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi, baygınlık olur.
%0,2 (2000ppm)de derin bir şuursuzluk, nabız ve solunum zayıflaması sonucunda ölüm
gelir.
Kronik Zehirlenme: Düşük konsantrasyonlarda uzun süreli aylar veya yıllarca
etkilenme sonucunda yorgunluk, baş ağrıları, mizaç değişikliği, uyku bozuklukları, kalp ve
mide bozuklukları hafıza bozukluğu görülür.
Korunma: İşyeri havasındaki miktarı kontrol edilir. Sigara yasaklanır. Kısa süreli
çalışmalar uygulanır, gerekirse maske kullanılır.
Tedavi: Etkilenen biri derhal temiz havaya çıkarılır, oksijen verilir. Beyin ödemine
karşı gerekli tedavi hipertonik çözeltiler uygulanır.
Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidrojen sülfür renksiz, havadan ağır, kendine özgü çürük yumurta kokusu olan, petrol
alanları, kanalizasyon ve kimyasal endüstri alanlarında sıkça rastlanan bir gazdır. Genellikle
lağım kanallarında ve eritme tesislerinde bulunur.
Yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı özelliğe sahiptir; zehirleyici
bir gazdır. Havadan ağır olup ocakta taban kısımlarında bulunur. Bu gaz bazı hallerde kükürt
ihtiva eden dinamit ve barutların yanması neticesinde meydana gelmekte ve genellikle kükürt
madenlerinde patlayıcı maddelerin kullanılmasını müteakip oluşmaktadır. MAK değeri 10ppm
veya 15mg/m3’tür.
Etkisi: Havada %0,0001 konsantrasyonda tipik kokusu ile tanınır. Daha yüksek
konsantrasyonlarda bir süre sonra koku alma sinirleri felce uğrar ve koku alınmaz olur.
Solunum yolu ile alınan H2S toksik tesir gösterir, mukozoları (salgı üreten doku tabakası) tahriş
eder. Hücre içindeki fermentleri inhibe (bazı organların salgılarında bulunan kimyasal
değişikliklere etki eden maddeler) eder. Zehirlenme belirtileri 200cc/m3 te başlar, 600cc/m3’te
kısa süre içinde ölüm gelir. H2S ile kronik zehirlenme kabul edilmemektedir.
Korunma: Havadaki miktarı kontrol edilmeli, çevre tedbirleri ile birlikte, kişisel
koruyucular kullanılmalı. Tehlikenin fazla olduğu yerlerde periyodik muayenelerle sinirsel
bozukluklar aranmalı. Zehirlenme hâlinde; suni solunum yaptırmalı, %5 CO2 içeren oksijen
(Karbojen) verilmeli, gözler iyice yıkanmalıdır.
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Oksijen
Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Özgül ağırlığı, 1.42 kg/m3’dür. (Havanın özgül
ağırlığı 1.293 kg/m3’dür) Teneffüs ve yanma olayları için zorunlu olan bir gazdır.
Ortam havasında %18–21 arasında oksijen bulunması hâlinde çalışan üzerinde pek
önemli etkiler görülmez. %12–18 arasında nefes sıklaşır, nabız artar ve konsantrasyon azalır.
%9-14 arasında, solunum sık ve kesiktir. Bulantı ve hâlsizlik mevcuttur. %6-10 arasında
bayılma olur ve kısa zamanda koma hâli başlar. %5’in altında ise ölüm meydana gelir.
Oksijen oranının %23,5’dan fazla olması durumunda ise yine ölüm meydana gelir.

Oksijence Yetersiz Atmosfer
%19.5’dan daha az oksijen ihtiva eden atmosfer öldürücü olabilir.

Oksijence Zengin Atmosfer
%23.5’dan daha fazla oksijen ihtiva eden atmosfer öldürücü olabilir.
İnfilak Gazı (Afterdamp)
Grizu veya kömür tozu veya her ikisinin birlikte neden oldukları patlama sonucunda,
kapalı ortam atmosferinde mevcut olan gaz karışımına infilak gazı denir. Bu gaz, öldürücü bir
gaz olup, havadaki oksijenin yerini, karbondioksit ve karbonmonoksit almıştır.
Parlayıcı Sıvıların Patlaması
Her parlayıcı sıvı buharı ve yanıcı gaz patlamaya neden olabilir. Bu olay, parlayıcı sıvı
buharları veya yanıcı gazlar ile havanın yeterli oranlarda karışımlar meydana getirmesine bağlı
bulunmaktadır.
Örneğin, benzin-hava karışımının patlama sınırları, hacmen %1-6 oranındaki benzin
buharının hava ile meydana getirdiği karışımdır.
Yine, etil alkolün %3,5-19 oranlarında, asetilenin %2,5-81 oranlarında ve bütilenin de
%1,7-90 oranlarında hava ile meydana getirdiği karışımlar da patlayıcı ortamı meydana
getirirler.
Blew (Kaynayan Sıvı – Genleşen Buhar Patlaması)
Bir parlama – patlama olayının alevinin depolanmış durumda bulunan sıvılaştırılmış gaz
tanklarına ulaşması ve tankları dışarıdan ısıtmaya başlaması ile başlar. Dışarıdan ısıtılan tankın
içindeki sıvılaştırılmış gaz genleşir, tankın iç basıncı artar. Emniyet valflerinden gaz çıkışı
başlar ve bu gaz da yanarak alevi besler. Artan sıcaklık, buharlaşmayı da artırır ve basıncın çok
fazla yükselmesi sonucunda tank yırtılır. (Eğer içinde gaz fazı fazla ise patlar.) Tankın
yırtılması veya başka bir nedenle sıvılaştırılmış gazın dışarıya akması ile blew olayı başlar.
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Sıvılaştırılmış gaz hızla buharlaşır. İçerisinde sıvı damlacıklar da ihtiva eden bir buhar tabakası
oluşur. Bu sıvı – buhar karışımı kitlenin ateşle buluşması blew olayının finalidir.

8.2. Kapalı Alanlardaki Çalışmalarda Alınacak Genel Korunma
Önlemleri
1) Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı, mutlaka ikinci kişiler kapalı alan dışında
yardımcı olarak bulunmalıdır.
2) Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde zararlı,
zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz
önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu gibi yerlerde,
tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılmalı, bunlara uygun kişisel koruyucu donanım verilmeli ve
tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilmelidir.
3) Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve
sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanım verilmelidir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma
yerlerine temiz hava sağlanmalıdır.
4) Ortamda oksijenin olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli
maskeler kullanılmalıdır. Bu maskelere temiz hava sağlanma işlemi dalgıçlarda olduğu gibi
tüple veya temiz hava pompasından(hava geçiş ayarı bulunan) sağlanmalıdır.
6) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yer altı işlerinde
açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmamalıdır.
7) Çalışanlar; pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara ancak deponun iyice
havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra sokulmalı ve çalıştığı süre boyunca depo
havası denetim altında bulundurulmalıdır.
8) Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde
yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri
gibi uygun kişisel korunma donanımı verilerek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir
gözlemci bulundurulmalıdır.
9) Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda,
bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılmalı veya bu borular sökülerek bağlantı
ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapatılmalıdır.
10) Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan
önce bunlar iyice havalandırılmalı ve kaynak işlerinin yapıldığı sürede hiçbir şekilde oksijen
verilmemelidir.
11) Yer altı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve
güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.
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12) Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları,
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılmalı ve duruma göre
gereken önlemler alınmalıdır.
13) Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hâllerde, çalışanlar
derhal oradan uzaklaştırılmalı, gaz çıkışı önlenmeli ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine
başlanılmamalıdır.
14) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı
toprağı ıslatılmalıdır.
15) Kaya kazılmasını gerektiren yer altı işlerinde, sulu delici makineler kullanılmalı
veya tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer önlemler alınmalıdır.
16) Elektrikle aydınlatılmış yer altı işyerlerinde, akımın kesilmesi hâlinde işçilerin
tahliye edilmelerini sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya
fenerleri ya da benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulmalıdır.
17) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya
depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce, aşağıdaki önlemler
alınmalıdır:
i. İş kısmen veya tamamen durdurulmalıdır.
ii. O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle bunların
bileşimlerine giren diğer maddeler, tehlikeli bölgenin dışına çıkarılmalıdır.
iii. Onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin
artıklarından ve bulaşıklarından tamamen temizlenmelidir.
iv. İnşaat, bakım ve onarım, teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile
sağlanmalıdır.
18) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam
havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların,
kimyasal maddelerin ortam havasında bulunmasına izin verilen ve orada çalışanların sağlığını
bozmayacak olan en çok miktardan (MAK Değer) fazla olup olmadığı ölçülerek tespit edilmeli
ve havalandırma tesisatı yeterlilik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilmelidir.
19) Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı,
aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez-etanş tipten
olmalı veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulmalıdır.
20) Sonuç olarak, her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve
gerekli önlemler alınmalıdır.
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Tam yüz gaz maskesi

Yarım yüz gaz maskesi

Toz maskesi

Hava tüplü solunum
sistemleri

Oksijen kaçış seti

Koruyucu gözlük

Gaz algılama dedektörü
(CO, H2S, CO2, CL2,
HCN, NH3, NO2, PH3 ve
SO2)

Emniyet Kemeri

Şekil 1: Kapalı alanlarda kullanılabilecek emniyet ekipmanları
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Uygulamalar

151

Uygulama Soruları

152

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği
risklerini değerlendirebilmeyi, kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske
göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklayabilmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortam özelliklerinden değildir?
A)
Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi vardır.
B)
İçerisinde sınırlı miktarda hava mevcuttur.
C)
Esas olarak çalışma yeri olarak tasarımlanmamıştır.
D)
Potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman
ihtiva eder.
E)
Giriş ve çıkışı kısıtlı hâle getirilmiştir.

2. Aşağıdaki ortamlar, kapatılmış boşluklar (confined space) olarak nitelendirilmez?
A)
Emniyetli seviyede oksijene sahip alanlar
B)
Tankerler
C)
Kazanlar
D)
Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar
E)
Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar

3. Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisinde patlama tehlikesini ortadan kaldırmak için özel
önlemler alınması gerekli değildir?
A)
Gemiler, tankerler, feribotlar
B)
Tahıl siloları
C)
Boya fabrikaları
D)
Cam endüstrisi
E)
Akaryakıt stok alanları

4.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)
Pis hava, %20’den daha fazla oksijen ihtiva eder ve bu tip hava karışımı
bulunan yerlerdeki çalışmalarda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür.
B)
Zehirli hava, insan hayatını tehlikeye düşüren zararlı gazlardan oluşan havadır.
Bu şekildeki hava, insan organizmasına kimyasal etkisinden dolayı zararlı olmakta ve
hatta ölüm meydana getirmektedir.
C)
Zehirli gazlara örnek olarak karbonmonoksit, azot oksitleri, hidrojensülfür,
kükürtdioksit ve radon gazları gösterilebilir
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D)
Patlayıcı hava, bütün yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar,
özellikle metan, etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar, karbonmonoksitve hidrojen
gibi gazlardır.
E)
Tozlu hava ise, içerisinde belli konsantrasyonda toz ihtiva eden havayı belirtir.

5. Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmesi için doğru değildir?
A)
Hemoglobine oksijenden 200-300 kat daha fazla ilgilidir. Hemoglobinle
karboksi hemoglobin (HbCO)yapar. Böylece kanın dokulara oksijen taşıma
kapasitesini bloke eder.
B)
%0,01 (100 ppm) konsantrasyonda uzun sürede baş ağrısı yapar.
C)
%0,05 (500 ppm)de şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi, baygınlık olur.
D)
%0,2 (2000ppm)de derin bir şuursuzluk, nabız ve solunum zayıflaması
sonucunda ölüm gelir.
E)
Kronik zehirlenmede yüksek konsantrasyonlarda kısa süreli saatler ve günler
içinde ortaya çıkan yorgunluk, baş ağrıları, mizaç değişikliği, uyku bozuklukları, kalp
ve mide bozuklukları hafıza bozukluğu görülür.
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9. KAPALI ALANLARDA KAYNAK YAPARKEN ALINACAK
ÖNLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. KAPALI ALANLARDA KAYNAK YAPARKEN ALINACAK ÖNLEMLER
9.1. Kapalı Alanlarda Kaynak Yaparken Alınacak Önlemler
9.1.1. Kaynak Malzemesinin Oluşturduğu Tehlikeler
9.1.2. Kaynak Ortamının Havalandırılması:
9.2. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG Önlemleri
9.3 Tüzükler Ve Yönetmelikler
9.4. Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması (Iec 60079-10)
9.5. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler İçin Uyarı İşareti
9.5.1. Patlayıcı Ortamlarla İlgili Olarak Mevzuatta Yer Alan Çeşitli Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kapalı alanlarda kaynak yaparken alınacak önlemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kapalı alanlarda kaynak
yaparken alınacak önlemler

Katılımcıların, kapalı alanlarda
kaynak yaparken alınacak önlemleri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Solunumun korunması



Hava besleme



Patlama limitleri



Tutuşturma kaynakları



Temiz hava bileşenleri



Patlamanın mekanizasyonu
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9.1. Kapalı Alanlarda Kaynak Yaparken Alınacak Önlemler
Kaynak ve kesme işlemleri esnasında kaynakçının sağlığını etkileyebilecek dumanlar,
tozlar ve gazlar oluşur. Kaynak, kesme ve ilgili işlemlerdeki sağlık ve güvenlik kurallarında
(UVV 26.0) belirtildiği şekilde kaynakçı, oluşan bu zararlı maddelerden kendisini korumalıdır.
Bu nedenle çalışma alanları, kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına göre,
zararlı maddelerden arındırılmış, temiz hava teneffüs etmeyi sağlayacak şekilde planlanmış ve
aşağıdaki şekilde donatılmış olmalıdır.


Kaynak dumanı oluştuğu noktadan dışarı atılmalıdır.



Teknik havalandırma sağlanmalıdır.



Normal bir havalandırma yapılmalıdır.



Diğer havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır.

Yukarıdaki seçeneklerin bir veya birkaçı birlikte kullanılmalıdır.

Şekil 2: Kaynak bölgesinin havalandırma teknikleri
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9.1.1. Kaynak Malzemesinin Oluşturduğu Tehlikeler
Kaynak malzemeleri için güvenlik bilgileri içeren “malzeme güvenlik bilgileri”
mevcuttur. Bu malzeme güvenlik bilgileri aşağıdaki maddeleri içerir. Kaynak yapmadan önce
bu bilgilere dayanarak emniyet tedbirleri alınmalıdır.
a) Zararlı bileşenler
b) Bu malzemeyi kullandığınızda oluşabilecek zararlar
c) İlkyardım kuralları
d) Çalışma alanı için gereken sınır değerleri
e) Atıkların nasıl bertaraf edileceği.
Kaynak malzemesinin içeriği dışında, kaynak ark ısısı ile birlikte zararlı maddeler de
oluşabilir. Bu zararlı maddeler aşağıdaki nedenlerden oluşabilir:


Metalik kaplamalar, galvaniz (çinko), kurşun gibi



Boyalar, çinko ve kurşun boyalar



Yüzey koruyucu bileşikler, yağ, gres gibi kirlilikler

Kurşun, kadmiyum, çinko, krom içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat
gösterilmelidir. Çünkü bu elementler zararlı ve zehirli maddeler oluşturur. Bu, yüzeyinde
plastik, yağ ve gres içeren malzemeler için de doğrudur.
Yüzeyinde hidroklorik-asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları, kaynak
öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Çünkü kaynak esnasında zehirli phosgene (MAK: 0,1
ml/m3) oluşumuna neden olurlar.
(Not: Phosgene (COCl2) gazı çok zehirli bir gazdır. Solunumu engeller. I. Dünya
Savaşı’nda kimyasal silah olarak da kullanılmıştır. Oluşumu: CO + Cl2 → COCl2)

9.1.2. Kaynak Ortamının Havalandırılması
Çalışma ortamındaki solunacak havada MAK- değerlerine ulaşmamak için doğal veya
teknik bir havalandırma mutlaka yapılmalıdır. Bu havalandırma şekli, Tablo 1 ve 2’de verilen
şartları yerine getirmelidir.
Aşağıdaki tablodaki havalandırma yöntemleri, kullanılan kaynak malzemelerindeki
veya örtü türlerindeki sağlığa zararlı maddelerin konsantrasyonuna göre listelenmiştir. Tablo
2’deki havalandırma yöntemleri ise, ana metaldeki veya örtü türündeki zararlı maddelerin
konsantrasyonuna göre listelenmiştir.
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Havalandırma şekli aynı zamanda alevin yanma süresine veya ark süresine de bağlıdır.
“Kısa süre” tanımından anlaşılması gereken günde ½ saat veya haftada 2 saatlik alev veya ark
süresidir. “Uzun süre” tanımından anlaşılması gereken ise bu değerleri aşan sürelerdir. Açık
havada kaynak yaparken de zararlı maddelerin solunulan havaya girmediğinden emin
olunmalıdır. Dar ve kapalı alanlarda kaynak yaparken, UVV 26.0'un 29. maddesinde belirtildiği
gibi, kirli havanın dışarıya atılması veya temiz hava ile çalışma alanının havalandırması
yapılmalıdır.
Kaynak malzemesi

Yöntem

Gaz ergitme
kaynağı
Örtülü elektrot
kaynağı
MIG/MAG
kaynağı
TIG kaynağı

Toz altı kaynağı

Toz püskürtme

Yüksek alaşımlı
Alaşımsız ve hafif
Kaplamalı
çelikler, demiralaşımlı çelikler,
çeliklerin kaynağı
dışı metaller
alüminyum
(alüminyum
alaşımları
alaşımları hariç)
k

U

k

u

k

u

Sabit

F

T

T

A

T

A

Taşınabilir

F

T

F

A

F

A

Sabit

T

A

A

A

A

A

Taşınabilir

F

T

T

A

T

A

Sabit

T

A

A

A

A

A

Taşınabilir

F

T

T

A

T

A

Sabit

F

T

F

T

F

T

Taşınabilir

F

F

F

T

F

T

Sabit

F

T

T

T

T

T

Taşınabilir

F

F

F

T

F

T

A

A

A

A

-

-

Tablo 1: Kullanılan kaynak yöntemine ve kaynak malzemesine göre havalandırma şekli
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k: Kısa süre
u: Uzun süre
F: Doğal havalandırma
T: Teknik havalandırma
A: Zararlı maddelerin oluştuğu yerde emilmesi
Havalandırma ihtiyaçlarına
ekipmanlarını seçmek mümkündür.

göre

çalışma

alanları

için

çeşitli

havalandırma

Örneğin ;
•
sistemi,
•

Kaynak torcundan, kaynak maskesinden veya baş maskesinden duman emme
Taşınabilen duman emme sistemleri

•
İş parçasına veya çalışma bölgesine yaklaştırılabilen ve monte edilebilen duman
emme bacaları
Kapalı alanlarda kaynak yaparken zehirli maddelerin oluşmaması, yanıcı gazların
birikmemesi ve oksijenin azalmaması için duman emme sistemleri veya yapay havalandırma
yöntemleri kullanılmalıdır. Duman emme veya teknik bir havalandırmanın mümkün olmadığı
yerlerde, uygun solunum ekipmanları kullanılmalıdır. Kapalı alanlarda, nitrik-oksitlerin
oluşumu kabul edilebilir sınırların üzerine çıkmasına neden olabilecek oksi-gaz kaynağı, alevle
kesme ve ısıtma işlemlerinde yaparken havalandırmaya özel bir dikkat sarf edilmelidir.
Dikkat! Yanma nedeniyle ciddi kazalara neden olacağı için kapalı alanlarda oksijen
kullanılarak havalandırma yapılmasına izin verilmez.
Kaynak malzemesi

Yöntem

Alaşımsız ve hafif
alaşımlı çelikler,
alüminyum alaşımları

Yüksek alaşımlı çelikler,
demir-dışı metaller
(alüminyum alaşımları
hariç)

Kaplamalı
çeliklerin
kaynağı

k

u

k

u

k

u

F

T

F

T

F

T

F

T

-

-

-

-

Alevle tavlama,
Alevle doğrultma
Alevle sertleştirme
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Alevle şekillendirme

F

T

-

-

-

-

F
F

T
T

A
T

A
A

T
T

T
T

Oyma

F

T

-

-

T

T

Alevle tufal Sabit
temizleme taşınabilir

A
F

A
T

A
A

A
A

-

-

TIG kaynağı

Sabit
taşınabilir

F
F

T
F

F
F

T
T

F
F

T
T

Plazma
kesme

Sabit
taşınabilir

A
F

A
T

A
T

A
A

A
T

A
T

Ark-oksijen
kesme,
Sabit
Ark-hava taşınabilir
kesme

T
F

A
T

A
T

A
A

T
F

A
T

Alın kaynağı

T

A

A

A

T

A

Diğer direnç kaynak
yöntemleri

F

F

F

T

F

T

Alevle
kesme

Sabit
taşınabilir

Tablo 2: Kaynak malzemesi kullanmayan yöntemlerde havalandırma metodları
Solunumun Korunması
Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda, kaynak işlemine uygun koruyucu
solunum cihazları kullanılmalıdır. Kaynak işlemine uygun koruyucu solunum cihazları;


Hortumlu solunum cihazları



Basınçlı hava içeren solunum cihazlarıdır

Çalışma alanındaki atmosfer, en az %17 oksijen içeriyorsa, ihtiyaca göre koruma
özelliğine sahip filtre kullanımı yararlı olur. Fakat bu filtrelerin konteynır, boru hattı, tank,
vagon vb. gibi kapalı alanlarda kullanılmasına izin verilmez.
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Hava Besleme
Çalışma bölgesinden emilen hava, ancak zararlı maddelerden arındırıldıktan sonra geri
beslenebilir. Eğer sağlığa zararlı maddelerin konsantrasyonu, göreceli MAK-değerlerinin
¼’ünü aşmazsa, geri beslenen hava zararlı maddelerden yeterince arındırılmış olarak kabul
edilebilir.
Kaynak dumanı kanserojen oranda nikel bileşikleri veya krom bileşikleri gibi maddeler
içeriyorsa, özel şartlara göre havalandırma ve hava besleme yapılmalıdır.

Şekil 3: Kapalı Alana Giriş İzin Belgesi
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9.2. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG Önlemleri
Kapalı alanlarda çalışmalar sürekliliği olmayan durumlar için geçerli İSG riski
yüksek bir çalışma şeklidir.
Bu alanlarda çalışmalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır.
2. Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce İSG yetkilileri ya da yetkili teknik
elemanlar tarafından risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
3. Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.
4. Parlayıcı patlayıcı sıvı ya da gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gasfree
işlemi yapılmış olmalıdır.
5. Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır.
6. Bu alanlarda çalışmalar güvenli bölgede kalan nezaretçiler tarafından sürekli olarak
takip edilmelidir.
7. Kapalı alanda çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir.
8. Çalışanlar bu koruyucuların kullanımı konusunda eğitilmelidir.
9. Tank, kazan, kuyu, dehliz, boru vb. alanlara girişlerden önce giriş ve çıkışlar kontrol
altına alınarak beklenmedik malzeme veya diğer maddelerin akışı önlenmelidir.
10. Çalışanlar ile uygun haberleşme sistemi kurulmalıdır.
11. Çalışma esnasında gaz oluşumu dikkate alınarak gerekli havalandırma sağlanmalı
ve gaz detektörlü alarm sistemi kurulmalıdır.
12. Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullanımından
sakınılmalıdır.
13. Bu alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde
ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır.
14. Parlayıcı, patlayıcı gaz-toz konsantrasyonlarının oluşumunu önlemek için dışarıdan
hava beslemesi ya da ıslak çalışma uygulaması gibi tedbirler ilave tedbirler alınmalıdır.
15. Tank vb. Kapalı alanlarda oksi-asetilen veya LPG kaynak işleri yapılmasından
kaçınılmalıdır. Gerekli hallerde ilave tedbirler alınmalıdır.
16. Tank vb. kapalı alanlarda elektrik kaynak işlerinde doğru akım ve boşta çalışma
sınırlayıcı tertibat kullanılmalıdır.
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17. Belirli aralıklar ile tekrarlanması gerekli kapalı alan çalışmaları ile ilgili talimatlar
hazırlanmalı ve çalışanlar bu konularda eğitilmelidir.

PATLAMA LİMİTİ

MADDE
METAN

%4 – 15

ETAN

%3,2 – 12,5

PROPAN

%2,4 – 9,5

ASETİLEN

%2,5 – 80

Patlama
Belirli oranlardaki yanıcı gaz, toz veya buharın hava ile oluşturduğu uygun oranlar
dâhilindeki (parlama veya patlama aralığındaki) karışımın, ateşleme enerjisi ile temas etmesi
sonucunda yanma (oksidasyon) olayının çok kısa sürede meydana gelmesini sağlayan ve çok
yüksek sıcaklık ve basınçta gaz açığa çıkaran fiziko-kimyasal tepkimelerdir.
Patlamalar, 4 Gruba Ayrılır:
1. Katı Madde Patlamaları: Mg, çinko, fosfor, karpit gibi
2. Kimyasal Patlamaları: Ham madde ve yarı mamul maddelerin depolanması,
taşınması ve kullanımı sırasında istenmeyen bir şekilde farklı kimyasallarla karşılaşması veya
farklı ortamlarda bulunmasıyla oluşan reaksiyonlardır.
3. Gaz Patlamaları: LPG, Asetilen vs.
4. Toz Patlamaları: Un, tahıl vs.
Patlama Limitleri
Bir Patlamanın Meydana Gelebilmesi İçin ;
•

Ateşleme kaynağı

•

Patlayıcı gaz, buhar veya toz

•

Minimum oksijen konsantrasyonu

üçgeninin tamamlanması gereklidir.
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PATLAMA; YANMA OLAYININ BELİRLİ KOŞULLARDA VE ÇOK KISA
ZAMANDA MEYDANA GELMESİDİR.
Tutuşturma Kaynakları:
•

Sıcak yüzeyler

•

Alevler ve sıcak gazlar

•

Mekanik olarak üretilen kıvılcımlar

•

Elektrik cihazları

•

Kaçak ve başıboş elektrik akımları (Kısa devre, manyetik indüksiyon vb.)

•

Statik elektrik

•

Aydınlatma

•

Radyofrekanslı elektromanyetik dalgalar (10 üzeri 4 Hz-3.10 üzeri 12 Hz)

•

Elektromanyetik dalgalar (3.10 üzeri 11 Hz-3.10 üzeri 15 Hz)

•

Ultrasonik ses dalgaları

•

Adyabatik sıkıştırma ve şok dalgaları

•

Tozların kendi kendine tutuşmalarını sağlayan ekzotermik reaksiyonlar

Patlamanın Mekanizasyonu:
•
Patlamalarda alev hızı çok yüksektir. İlk 120 metrede, 850 metre/saniyeyi bulur.
Deneylerde, saniyede 1800 metre hızla hareket eden alevler tespit edilmiştir.
•
Patlama sıcaklığı ise 700 C dereceden 1200 C dereceye kadar değişmektedir.
Fakat teorik olarak 2750 C derece sıcaklık hesaplanabilir.
•
Patlama kasırgasında en önemli rolü alev oynar. Sıcaklık etkisiyle alev sahası
daima yüksek basınç merkezi hâlinde bulunur. Böylece bir taraftan alevin önündeki hava büyük
bir hızla ileriye doğru itilirken, yanan gazlar da geriye, patlamanın doğduğu yere doğru yine
hızla sevk edilmiş olur.
•
Patlamanın bitmesi ve içerdeki sıcak gazların soğuması ile merkezde bir boşluk
(vakum) meydana gelir. Özellikle hafif cisimler, içeriye boşluktan dolayı hücum eden havanın
basıncı ile patlamanın orijinal noktasına kadar giderler. Bu durum, patlama yerinin
belirlenmesinde özellikle dikkate alınabilir.
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Temiz Hava
Temiz hava, atmosfer havası ile aynı bileşime sahiptir.

•

%21 Oksijen (O2)

•

%78 Azot (N2)

•

%0.3-0.4 Karbondioksit (CO2)

•

Asal Gazlar (Ar, Ne, Kr, Xe)

•

Çok az miktarda H2 ve He

Ayrıca, daima, değişen miktarlarda su buharı (nem) de bulunur.

9.3. Tüzükler ve Yönetmelikler
•

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11.01.1974)-MÜLGA

•

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (12.09.1974)

•
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük (24.12.1973)
•

Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği (19.09.1973)

•
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük (22.10.1984)
•
Avrupa Birliğinin 89/391/EEC sayılı Çerçeve Direktifi ve 1999/92 sayılı
bireysel direktifi esas alınarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. maddesine göre çıkarılan
Yönetmelik:
“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik” (26.12.2003 – Zorunlu Uygulama: 30.06.2006)
•
Avrupa Birliğinin CE İşaretlemesi Direktifleri arasında yer alan 94/9/EEC sayılı
Patlayıcı Atmosferler Direktifi (ATEX) esas alınarak 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a göre çıkarılan Yönetmelik:
“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili
Yönetmelik (27.10.2002 – Zorunlu Uygulama: 31.12.2003)
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“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik”e Göre Patlama Riskinin Değerlendirilmesi:
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer
yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.
İşveren, işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel
risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır:
•

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı

•
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle
gelme ihtimalleri
•
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel
karşılıklı etkileşimleri
•

Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü

İşveren, yönetmeliğe göre patlamadan korunma dokümanı
zorundadır. Bu dokümanda, aşağıdaki hususlar bulunacaktır:
•
•
önlemler

hazırlamak

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği yerler
Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak

•

İşyerinde, Yönetmeliğe göre sınıflandırılmış yerler

•

Yönetmeliğe göre asgari gereklerin uygulanacağı yerler

•
Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dâhil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi,
kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı
•
İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne uygun olduğu
Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni:
(Patlamadan korunma dokümanında gerekli görülmesi hâlinde;)
•
Tehlikeli yerlerdeki çalışmalar, işverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun
yapılacaktır.
•
Tehlikeli işlerin yapılmasında ve başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden
olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir “çalışma izin sistemi” uygulanacaktır. Çalışma izni,
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bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlanmadan önce yazılı olarak
verilecektir.
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler:
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek
miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilecektir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek
miktarda patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler, Yönetmeliğe göre tehlikesiz
kabul edilecektir.
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir
patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler
patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir.

9.4. Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması (IEC 60079-10)
BÖLGE 0

Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından
oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık
oluştuğu yerlerdir.

BÖLGE 1

Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından
oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana
gelme ihtimali olan yerlerdir.

BÖLGE 2

Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal
çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya
da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın kısa bir süre için kalıcı
olduğu yerlerdir.

BÖLGE 20

Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun
süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerdir.

BÖLGE 21

Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların
ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.

BÖLGE 22

Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların
patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal
olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerlerdir.

Pembe Bölge: Bölge 0 Kahverengi Bölge: Bölge I Sarı Bölge: Bölge II
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9.5. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler İçin Uyarı İşareti
•
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti aşağıda belirtilen şekil ve
renklerde olacaktır.

Uyarı İşareti;
•

Üçgen şeklinde,

•

Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı,

•

Sarı zemin, işaret alanının en az %50’si kadar olacaktır.

Tehlikeli Sahaların Tayini:
•
Tehlikeli sahaların (hazardous area) tayininde, tehlikeli atmosferi meydana
getiren fiziksel özellikleri, kaçak ve tahliye durumlarının koşulları ve periyotları göz önünde
bulundurulmalıdır.
•
Tehlikeli atmosferin oluşmasına neden olabilecek tüm yanıcı madde çeşitlerinin
depo ve nakil kaplarının kırılma, kaçak, arıza, yangın ve patlama ile ilgili işletme kayıtları ve
havalandırmanın yeterliliği incelenmelidir.
•
İncelemeler, yanıcı maddenin yayılması ile tehlikeli saha olabilecek tüm yerleri
kapsamalıdır.
•
noktadır.

Tehlike Kaynağı Parlayıcı veya patlayıcı bileşimin atmosfer içine yayıldığı

9.5.1. Patlayıcı Ortamlarla İlgili Olarak Mevzuatta Yer Alan Çeşitli
Önlemler
•
Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde zararlı,
zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz
önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu gibi yerlerde,
tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel korunma donanımı verilecek ve
tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.
•
Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde
yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri
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gibi uygun kişisel korunma donanımı verilecek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir
gözlemci bulundurulacaktır.
•
Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda,
bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı
ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapatılacaktır.
•
Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle
görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donanımları
verilecektir.
•
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya
oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla temizlenecek, zararlı veya tehlikeli
gazların kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar karbondioksit, azot veya asal
gazlar ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan birisi yavaş yavaş
verilecektir.
•
Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan
önce bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen
verilmeyecektir.
•
Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları,
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre
gereken önlemler alınacaktır.
•
Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hâllerde, çalışanlar
derhal oradan uzaklaştırılacak, gaz çıkışı önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine
başlanmayacaktır.
•
Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik
kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanım verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi
çalışma yerlerine temiz hava sağlanacaktır.
•
Yer altı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve
güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.
•
Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yer altı
işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmayacaktır.
•
Kaya kazılmasını gerektiren yer altı işlerinde, sulu delici makinalar kullanılacak
veya tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer önlemler alınacaktır.
•
Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı
toprağı ıslatılacaktır.
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•
Elektrikle aydınlatılmış yer altı işyerlerinde, akımın kesilmesi hâlinde işçilerin
tahliye edilmelerini sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya
fenerleri ya da benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulacaktır.
•
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya
depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce, aşağıdaki önlemler
alınacaktır:
i.

İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.

ii.
O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle
bunların bileşimlerine giren diğer maddeler, tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacaktır.
iii.
Onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin
artıklarından ve bulaşıklarından tamamıyla temizlenecektir.
iv.
İnşaat, bakım ve onarım, teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı
nezareti ile sağlanacaktır.
v.
Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği,
taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez-etanş
tipten olacak veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulacaktır.
vi.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin
ortam havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu
miktarların, kimyasal maddelerin ortam havasında bulunmasına izin verilen ve orada
çalışanların sağlığını bozmayacak olan en çok miktardan (MAK Değer) fazla olup olmadığı
ölçülerek tespit edilecek ve havalandırma tesisatı yeterlilik bakımından yetkili elemanlarca
kontrol edilecektir.
vii.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz hâlindeki maddeler, emme
veya basınç suretiyle özel borular içerisinden sevk edilecek ve bu sıvı veya gazların sevkinde
veya depolanmasında, herhangi bir kaçağa meydan vermeyecek önlemler alınacaktır.
viii.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine,
kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru
donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya havalandırma
sisteminin arızalanması hâlinde, iş kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye
kadar onarım ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve
onarım, bu işi bilen ve gerekli her türlü koruyucu donanımları bulunan bir ekip tarafından ve
sorumlu teknik bir elemanın gözetimi altında yapılacaktır.
ix.
Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan
yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak
ve bu teçhizat alev geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı olarak ortam basıncından
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biraz yüksek bir temiz hava basıncı sağlanacak, ya da normalin biraz üzerinde bir basınçla asal
gazla doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şekilde havalandırılacaktır.
x.
Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı
müesseselerden bu cihazların gerektirdiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev
geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk
güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılacaktır.
xi.
Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların depolanmasıyla ilgili olarak oluşabilecek gaz,
buhar ve dumanların bulunduğu çukurlara inmek zorunluluğunda olan işçilere uygun kişisel
korunma donanımları verilecek, merdivenlerden birer birer inilecek ve merdivenler üzerinde
bir kişiden fazla kimse bulunmayacaktır.
xii.
Pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara, kapalı devre solunum maskeleri
kullanılmıyorsa, işçiler, ancak iyice havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra
sokulurlar. Buraların havası, işçinin çalıştığı süre boyunca denetim altında bulundurulur.
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Uygulamalar

177

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kapalı alanlarda kaynak yaparken alınacak önlemlerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
I.
Statik elektrik
II.
Ultrasonik ses dalgaları
III.
Sıcak yüzeyler
IV.
Elektromanyetik dalgalar
1. Yukarıdakilerden hangisi tutuşturma kaynakları arasında yer alır?
A)
I ve III
B)
III ve IV
C)
I, II ve III
D)
I, III ve IV
E)
Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli yerlerin sınıflandırılmasında bulunan Bölge 0’I tanımlar?
A)
Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal
çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal
olsa bile patlayıcı ortamın kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
B)
Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
C)
Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
D)
Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli
ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerdir.
E)
Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara
sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda gerekli iş sağlığı güvenliği
önlemlerinden değildir?
A)
Kapalı alanda çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir
B)
Kapalı alanlarda mümkün olduğunca çok eleman ile çalışılmalıdır.
C)
Çalışma esnasında gaz oluşumu dikkate alınarak gerekli havalandırma
sağlanmalı ve gaz detektörlü alarm sistemi kurulmalıdır.
D)
Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullanımından
sakınılmalıdır.
E)
Parlayıcı, patlayıcı gaz-toz konsantrasyonlarının oluşumunu önlemek için
dışarıdan hava beslemesi ya da ıslak çalışma uygulaması gibi tedbirler ilave tedbirler
alınmalıdır.
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I.
Üçgen şeklinde
II.
Kenarlar siyah, zemin sarı
III.
Sarı Zemin işaret alanının %50’sini geçmemelidir.
4. Yukarıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde uyarı işareti için gereken
şekil ve renklerden değildir?
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
I ve II
D)
II ve III
E)
Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortamlarla ilgili olarak mevzuatta yer alan önlemlerden
değildir?
A)
Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda kaynak işlerinin yapıldığı
sürece sürekli oksijen verilecektir.
B)
Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hâllerde biriken
gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır
C)
Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar
içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, iş süresince tank veya depo ağzında bir gözlemci
bulundurulacaktır.
D)
Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda,
bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek
bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapatılacaktır
E)
Yer altı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve
güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.
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10. EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
10.1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ekranlı araç kullanımı hakkında bilgi veriniz.

2)

İlgili mevzuat hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ekranlı araçlarla
çalışmalarda iş sağlığı ve
güvenliği

Katılımcıların, ekranlı araçlarla
yapılan çalışmalarda oluşabilecek
riskler ve bunlara karşı alınması
gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Ekranlı araçlarla çalışma
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10.1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ekranlı araçlarla çalışmada İSG ile ilgili yönetmelik; 16.04.2013 tarih ve 28620 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari
sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde
b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde
d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük
ekranlı cihazlarda
e) Ekranlı daktilolarda uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 12’nci maddesine dayanılarak,
c) Avrupa Birliği’nin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi’ne
paralel olarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil,
grafik ve resim gösteren her türlü aracı
b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir
bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi
c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu
masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon,
faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir
kısmının bulunduğu çalışma alanını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
İşverenin Yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma
merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel
sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği
ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler ek-1’de yer almaktadır.
Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili
bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7’nci ve 9’uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.
b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini
de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında
önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk
değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.
(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları
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b) Doğru oturuş
c) Gözlerin korunması
ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı
e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.
Günlük Çalışma Düzeni
MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü
ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak
ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar.
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen
konularda 6331 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini alır ve katılımlarını
sağlar.
Gözlerin Korunması
MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı
araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz
muayeneleri yapılır.
(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli
aralıklarla
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında göz
muayeneleri yapılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa
operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
Ek– 1: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gerekler
1. Ekipman
a) Genel Hususlar
Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır.
b) Monitör
Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında
olmalıdır.
Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı,
satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.
Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar
bulunmamalıdır.
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından
kolaylıkla ayarlanabilmelidir.
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek
ayarlanabilir olmalıdır.
Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.
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c) Klavye
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için
ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.
Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek
konulmalıdır.
Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde
olmalıdır.
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve
seçilebilir nitelikte olmalıdır.
ç) Çalışma Masası veya Çalışma Yüzeyi
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili
malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli
büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.
Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek
şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.
d) Çalışma Sandalyesi
Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve
kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve
esnek olmalıdır.
İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.
2. Çalışma Ortamı
a) Gerekli Alan
Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için
çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

191

b) Aydınlatma
Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun
aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman
üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.
c) Yansıma ve Parlama
Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini
önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.
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Uygulamalar

193

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği risklerini
değerlendirebilmeyi, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre
alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirleyebilmeyi öğrendik.

195

Bölüm Soruları
1. Ekranlı araçlarla çalışmada İSG ile ilgili yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

2010
2011
2012
2013
2014

I.
II.
III.
IV.

Ekranlı daktilolar
İşyerinde kullanımı sürekli olan taşınamaz sistemlerde
Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde

2.
Yukarıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmada İSG ile ilgili yönetmelik
hükümleri kapsam dışında tutulan çalışan kesimlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)

I ve II
I ve III
I,II ve IV
I,III ve IV
II,III ve IV

3.
Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda klavye için aranacak asgari
gereklerden değildir?
A)
Klavye yüzeyi rahat görülebilmesi için parlak olmalıdır
B)
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça
çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.
C)
Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk
olmalıdır.
D)
Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel
destek konulmalıdır.
E)
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla
okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.
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4.
Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalardaki risklerden korunma
yollarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğru oturuş
Dikkati en kolay çeken yazı karakterleri ve renkler
Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı
Kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
Ara dinlenmeleri ve egzersizler

I.
II.
III.

Ekran görüntüsü stabil olmalı
Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalı
Ekran, her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalı

5.
Yukarıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda monitör için aranacak asgari
gereklerdendir?
A)
Yalnız II
B)
Yalnız III
C)
I ve II
D)
II ve III
E)
Hepsi
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11. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
11. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
11.1. Yükseklik Nedir?
11.2 Yüksekten Düşmeye Karşı Donanımlar
11.3 Yüksekte Güvenli Çalışma İçin Basit Bir Sistem Bileşeni;
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması hangi konuları kapsar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yüksekte çalışmalarda iş
sağlığı ve güvenliği

Katılımcıların, yüksekte yapılan
çalışmalarda oluşabilecek muhtemel
riskler ve bunlara karşı alınması
gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini öğrenmelerine yardımcı
olmaktır.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Yüksekte çalışma



Çalışma platformu



Seyyar merdivenler ve halatlar



İskeleler
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11. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Yüksekte Çalışanların Toplu ve Bireysel Korunması
•

Çalışma platformu

•

Seyyar merdivenler ve halatlar

•

İskeleler

•

İlgili mevzuat

Kişinin bulunduğu referans seviyenin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike
oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir.

11.1. Yükseklik Nedir?
Genel olarak ise yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir.
İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani
ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.
Tek yöntem yükseğe çıkmak olmadıkça yüksekte çalışma yapılmamalıdır.
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 521. maddesine göre 4 metreden,
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 13. maddesine göre 3 metreden
yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceği belirtilmiştir.
Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1,8 metre,
Amerika’da 1,2 metre olarak belirlenmiştir.
3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’i hayatını kaybetmiştir.

11.2. Yüksekten Düşmeye Karşı Donanımlar
4703 Sayılı Kanun
Yüksekten düşmeye karşı donanımlar KKD Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
içerisindeki kategori III’te yer almaktadır. Bu kategori içerisinde yer alan KKD’ler ilgili
yönetmeliğin Piyasa Arzı madde 5’e göre CE işareti taşımak zorundadır.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 11. ve 12. maddesinde Kategori III içerisinde yer alan fakat CE işareti taşımayan
KKD’ler hakkında cezai yaptırımlar bulunmaktadır.
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Kullanılan koruyucu donanımlarda CE ve EN
kısaltmalarının bulunması gerekmektedir
Neden Düşeriz?


Bilgi eksikliği



İş güvenliği kurallarının uygulanmaması



Mühendislik eksikliği



Yetersiz kişisel koruyucu ekipman



Yetersiz kontrol ve bakım programı



Yetersiz/ düşük kaliteli malzeme alımı



Güvensiz çalışma yöntemleri

Yüksekte çalışma güvenliğini etkili şekilde yürütebilmek için bu konulara eğilmek
gerekir:


Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları belirlemek



İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak



İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak



Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri belirlemek



Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak
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çalışmak


çalışmak.

Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler, platformlar ya da mobil araçlar ile
Çalışanları gerektiği gibi eğitmek
Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKD ile

11.3. Yüksekte Güvenli Çalışma İçin Basit Bir Sistem Bileşeni


Ankraj noktası,



Paraşüt tipi emniyet kemeri,



Lanyard ya da çalışma halatı.

Emniyet Kemerleri Nereye Sabitlenebilir?
1.

Belirlenmiş sabit bağlantı noktalarına

2.

Sağlam yapı elemanlarına (Kiriş, kolon)

3.

İçinden tehlikeli sıvı geçmeyen kalın borular

4.

Çelik konstrüksiyon elemanlarına

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün (İSİG T) 529. maddesinde

“Emniyet kemerleri; kromlu kalın kösele kayışlardan veya keten, pamuk
dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet kemerleri, en az 12 cm
genişliğinde 6 mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü en az 1150 kg.
olacaktır... denilmektedir.

Emniyet kemerlerinin (bütün tiplerinin) yapımında göz önünde bulundurulması
gereken nokta; eğer kullanıcı düşerse fiziksel zarar riskini en aza indirmek, aynı zamanda
kullanıcının işine en az engel olmaktır.
Ankraj Noktası
Dış cephe yüzeyindeki balkon, sundurma, kemer gibi yüzeyler ankraj noktası tespit
edilemez
Ankrajın çekme kuvveti en az 2.2 ton ağırlığı kaldırmasına karşılık gelmesi
gerekir.
Ankraj noktası yetkili kişi/ kurumlar tarafından belirlenmesi ve çakılması gerekir.
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Neden Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri?

Bir paraşüt tipi emniyet kemeri giyildiğinde, kullanıldığında, bir düşme anında
vücut üzerine etki eden kuvvet sadece gövdeye (bele) bindirilmeden, bacaklarda dağıtılarak
engellenir.
Yüksekte Güvenli Çalışabilmek İçin;
Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili kontrol formu ile her çalışma günü
öncesi kontrol edilmesi şarttır.


Yüksekte yapılacak çalışma için iş talimatı yapılmış mı?



Yüksekte yapılacak çalışma için risk analizi yapılmış mı?



Yüksekte çalışacak personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?



Eğitim sonrası sınav yapılmış mı, başarı puanı %80 üzerinde mi?



"Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu" bu forma eklendi mi?



"Personel yüksekte çalışma izin formu" bu forma eklendi mi?


Yetkili teknisyenler tarafından kullanılacak ekipmanın "periyodik bakım
kayıtları" bu forma eklendi mi?
Bu sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte çalışamazsınız..!
YAŞAM HALATI

Dış cephe asansörlerinde alınacak emniyet tedbirleri
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Dış cephe cam temizliği “ağır ve tehlikeli işler” kapsamında olduğu için cephe
asansörünü 18 yaşından küçükler kullanamaz.


45 km / saat rüzgâr hızında dış cephe asansörüne çıkılmamalıdır.


Cephe asansörü 2 kişi sepette, 1 kişi sepet dışında olmak üzere 3 kişi tarafından
operasyon yürütülür. Sepet dışında olan kişinin görevi işin emniyet ini gözlemektir. Hiçbir
zaman cephe asansörünü tek başınıza kullanmayınız.

Cepheye cam silmeye çıkmadan önce, tüm kumandaları sepet kontrolden test
ediniz. Özellikle ACİL STOP, TELEFON VE SEPET ALTI SVİÇ’in görevini yapıp
yapmadığını kontrol ediniz.

Sepete binen veya yüksekte çalışan personel çalışma esnasında baret ve emniyet
kemeri takmak zorundadır.

Sepete mutlaka zeminde ve çatıda emniyetli yerde binip, yine zeminde ve çatıda
emniyetli yerde ininiz. Kesinlikle parapet bölgesinde inip binme yapmayınız.

yapıştırınız.

Cephede çalışırken kesinlikle vantuz vasıtası ile binanın camına sepeti

İskele ve Platformlarda Alınacak Emniyet Tedbirleri

İskele üzerinde çalışacak işçilerin, paraşüt tipi emniyet kemeri takmaları
gerekmektedir. Bu kemerin tutma halatı kancası, yukarıdan aşağıya sarkıtılan can halatına bağlı
olmalıdır.

İskele korkulukları, 90 cm. yüksekliğinde ve her 50 cm. bir olmak üzere iki
sıra korkuluğu bulunmalıdır.


İskeleye çıkıp inmek için mutlaka merdiven kullanılmalıdır.



İskele üzerine metre kareye 500 kg’dan fazla ağırlık konmamalıdır.



İskele 100 kg. kuvvet şiddetindeki darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.


İskelenin ayakları yere batmaması için özel yapılmış metal başlıklara takılı
olarak kurulması gerekir.


İskele ayakları altına tuğla, ahşap, vs. kesinlikle konulmamalıdır.



Çelik borulu iskeleler statik elektriğe karşı topraklanmış olmalıdır.


Çelik borulu iskeleler yüksek gerilim hatlarının 5 m.’den daha yakınına
kurulmamalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanları tanımlamayı, yüksekte yapılan
çalışmalardan kaynaklanan riskleri değerlendirmeyi, yüksekte yapılan çalışmalardan
kaynaklanan riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemeyi
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iskele ve platformlarda alınacak emniyet tedbirlerinden
değildir?
A)
İskele üzerinde çalışacak işçilerin, paraşüt tipi emniyet kemeri takmaları
gerekmektedir
B)
İskele korkulukları, 90 cm. yüksekliğinde ve her 50 cm. bir olmak üzere iki sıra
korkuluğu bulunmalıdır.
C)
İskele ayakları altına tuğla, ahşap, vs. konularak desteklenebilir.
D)
İskeleye çıkıp inmek için mutlaka merdiven kullanılmalıdır.
E)
İskele 100 kg. kuvvet şiddetindeki darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.

2. İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde kaç metreden yüksekte çalışanlara emniyet kemeri
verileceği belirtilmiştir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

I.
Belirlenmiş sabit bağlantı noktaları
II.
Sağlam yapı elemanları (Kiriş, kolon)
III.
İçinden tehlikeli sıvı geçmeyen kalın borular
IV.
Çelik konstrüksiyon elemanları
3. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri emniyet kemerlerinin sabitlenebileceği yerlerdendir?
A) I, II
B) I, II, III
C) I, II, IV
D) I, II, III, IV
E) II, III, IV

4. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaç metreden yüksekte
çalışanlara emniyet kemeri verileceği belirtilmiştir?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
E)
5
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5.Aşağıdakilerden hangisi dış cephe asansörlerinde alınacak emniyet tedbirlerinden biri
değildir?
A)
Dış cephe cam temizliği “ağır ve tehlikeli işler” kapsamında olduğu için cephe
asansörünü 18 yaşından küçükler kullanamaz.
B)
45 km / saat rüzgâr hızında dış cephe asansörüne çıkılmamalıdır.
C)
Sepete binen veya yüksekte çalışan personel çalışma esnasında baret ve
emniyet kemeri takmak zorundadır.
D)
Cephe asansörü 1 kişi sepette, 2 kişi sepet dışında olmak üzere 3 kişi tarafından
operasyon yürütülür.
E)
Sepete mutlaka zeminde ve çatıda emniyetli yerde binip, yine zeminde ve
çatıda emniyetli yerde inilmelidir.
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12. İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
12.1. İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

214

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık ve güvenlik planı nedir?

2)

Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları nelerdir?

215

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnşaat işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği

Katılımcıların, inşaat işlerinde
yapılan çalışmalarda muhtemel riskler
ve bunlara karşı alınması gereken
önlemleri öğrenmelerine yardımcı
olmaktır.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Yapı işleri
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12.1. İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Yönetmeliği
R.G: 23.12.2003 / 25325


Kazı



Hafriyat



İnşa



Prefabrike elemanların montajı ve sökümü



Değiştirme veya donatma



Tadilatlar



Yenileme



Tamir



Sökme



Yıkım



Restorasyon



Bakım, boyama ve temizleme



Drenaj

Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü iş kolu.
Maden ocakları dışında olmak üzere;


Yer üstü



Yer altı



Su üstü



Su altı



Bina

Set

Baraj



Yol

Demiryolu

Havai Hat



Köprü

Çelik yapı

İskele
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Tünel



Gemi İnşaatı



Lağım

Metro

Liman

Dalgakıran

Kanalizasyon

Kuyu

Kanal

Çalışma koşulları bakımından;


En riskli sektördür.



İş kazası



İş kazası sonucu ölüm

nedeniyle bütün sektörlerden önce gelir.
Yapı İşkolu Kaza Nedenleri (2001 Yılı) Toplam İş Kazası Sayısı Sonucu Ölüm
Kaza nedeni

%

Düşme

43.0

Makine – Tezgâh

12.0

Malzeme düşmesi

14.0

Elektrik çarpması

7.5

Göçük

1.5

Diğer

22.0

Toplam

100.0

Yapı İşleri,


Geçici işlerdir.



Çalışmalar belirli sürelidir.



Çalışma süreleri düzensizdir.
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Eğitimsiz ve vasıfsız işçiler çoktur.



Çalışanlar sirkülasyonu çok fazladır.



Üretim şekli ve kullanılan malzemeler çok çeşitlidir.



Çalışma alanı genellikle geniş ve dağınıktır.



Termal konfor şartları genelde olumsuzdur.

Yapı İşine Başlamadan Önce:

Yapı işi 30 günden fazla sürecek ve devamlı olarak en az 20 işçi çalışacak veya
işin büyüklüğü 500 yevmiyeyi aşacak durumda ise; ilgili yönetmeliğin EK-III bölümünde
belirtilen bilgileri içeren bildirim yazısı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne
verilecektir.


Ayrıca bu bilgileri içeren bir levha işyerinin uygun bir yerine asılacaktır.

(Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön. Madde:5.c)
1. Bildirim tarihi
2. İnşaatın tam adresi
3. Yüklenicilerin ad ve adresi
4. Proje tipi (*)
5. Proje sorumlularının adı ve adresi
6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi
7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi
8. İşin planlanan başlama tarihi
9. Planlanan çalışma süresi
10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı
11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı
12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.
(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır (köprü, bina, yol gibi)
Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
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a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda,
işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör
atayacaktır.
b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, sağlık ve güvenlik planı
hazırlayacaktır.
Yapı İşlerinde Görevliler
Proje Sorumlusu
İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından ve
uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Hazırlık Koordinatörü
Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk
verilen, işin teknik ve İSG ile ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişidir.
Uygulama Koordinatörü
Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk
verilen ve aşağıdaki işleri yapan gerçek veya tüzel kişidir.


İSG



Teknik – Mimari uygulamalar



İşverenler arasında koordinasyon

Yapı İş Defteri
İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer
sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla
yükümlüdür.
Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her
sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.
Yapı iş defteri 4’üncü maddede belirtilen sorumlu kişi tarafından tutulur.
Yapı iş defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli diğer
bilgiler işlenir. Yapı iş defterinin, istenmesi hâlinde, işyerini teftiş ve kontrole yetkili memurlara
gösterilmesi zorunludur. Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler.
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Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı oluşturulmalıdır.
Güvenlik Planı
Planın Bileşenleri
Etkili olması için, inşaat sağlık ve güvenlik planı yazılı ve kapsamlı olmalıdır. İnşaat
sağlık ve güvenlik planının içeriği ile ilgili mevzuat bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir plan
en az aşağıdaki bileşenleri içermelidir;


Sağlık ve güvenlik politikası



Sağlık ve güvenlik hedefleri



Görev ve sorumluluklar



Disiplin politikası ve cezai sorumluluklar



İşyeri teftişi



Kaza incelemesi



Kayıt tutma



Eğitim



Tıbbi yardım ve ilk yardım



Acil yanıt



Muhtelif bileşenler (yüksekten düşme, kanla bulaşan hastalık planları)

Sağlık ve Güvenlik Politikası
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili idari taahhüt kritik önem taşır. İdari taahhüdün
varlığının kanıtı yazılı bir sağlık güvenlik planıdır ve bu çeşit bir planın en önemli bileşeni
sağlık ve güvenlik politikasıdır. Bu politikaya ek olarak politikayı ölçülebilir eylemlere
dönüştüren hedefler planda yer almalıdır.
Bir güvenlik politikası, yüksek kalitede çalışma çevresi için idarenin taahhüdünün
bildirimidir. Taahhüde vurgu yapmak için, şirketin en üst idarecisi tarafından imzalanmalıdır.
İyi yazılmış bir sağlık ve güvenlik politikası en azından aşağıdaki mesajları iletir;

Şirket sağlıklı ve güvenli bir çalışma çevresi sağlamayı ve bu çeşit bir çalışma
çevresinin yüksek önceliğe sahip olduğunu taahhüt eder.


Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli hal ve tavır içinde çalışacağı beklenir.
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Sağlık ve güvenlik kuralları ve nizamnameleri uygulanır.

Sağlık ve Güvenlik Hedefleri
İdarenin taahhüdü genel ifadelerle sağlık ve güvenlik politikasını belirler. Sağlık ve
güvenlik hedefleri bir sonraki adımdır ve taahhüdü daha belirli ve ölçülebilir ifadelerle tanımlar.
Bir şirket tarafından belirlenen herhangi bir hedef gibi, sağlık ve güvenlik hedefleri
organizasyonu yarışmaya itici bir meydan okuyuş gibi yeterince azametli ama inanılır olması
bakımından yeterince gerçekçi olmalıdır. Hedefler aşırı düşük tutulursa çaba harcamaya ve
dikkat göstermeye değmeyecek hedefler olarak görülür. Hedefler çok yüksek tutulursa
erişilmesi mümkün olmayan, bu yüzden inanılırlığa sahip olmayan boş vaat hedefleri olarak
görülür. İnşaat şirketlerinin sağlık ve güvenlik planlarında yer alabilecek hedef çeşitlerine örnek
olarak,


Yıl boyunca sıfır ölümcül kaza



İşle ilgili yaralanmalarda %25 azalma



Kaza dolayısıyla zaman kaybında %40 azalma



İşçilerin tazminat taleplerinde %30 azalma



Eşya ve ekipman hasar masrafında %20 azalma



Ramak kala kazalarda %25 azalma



Çalışanların güvenlik eğitimlerine katılma oranını %100’e çıkarma verilebilir.

Görev ve Sorumluluklar
Güvenli bir çalışma ortamı sürdürmede herkesin bir görevi vardır. Kapsamlı bir sağlık
güvenlik planının bu kısmı idarecilerin, denetçilerin, sağlık ve güvenlik uzmanlarının ve
çalışanların sorumluluklarını ortaya koyar. Ayrıca her seviyede çalışanların sorumluluklarını
yerine getirmek için nasıl sorumlu tutuldukları ve sorumluluklarını yerine getirmede başarısız
olduklarında ne olacağı burada açıklanır.


İdarenin Sorumluluğu



Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek



Sağlık ve güvenlik politikası geliştirmek



Hedefleri belirlemek



Gerekli kaynakları sağlamak



Olumlu örnekler sergilemek
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Organize etmek, yönetmek, kontrol etmek, değerlendirmek ve tüm sağlık ve
güvenlik planını revize etmek


Denetçilerin Sorumluluğu



Tüm ilgili kural ve nizamnamelere uyulması



Güvenliğin diğer faktörlerin önüne konması



Periyodik güvenlik toplantı ve münazaralarına katılmak



Güvenlik eğitimlerine katılmak



Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak



Kazaları ve ramak kala kazaları bir an önce rapor etmek



Gündelik güvenlik işlerini yapmak



Güvenliğe doğru olumlu tutumu sürdürmek



Güvensiz davranışlarda bulunan işçiler olduğunda bunu dile getirmek



Çalışanların Sorumluluğu



Tüm ilgili kural ve nizamnamelere uymak



İdareciler, denetçiler ve güvenlik uzmanlarından gelen talimatları takip etmek


Bir eylemin icrası esnasında şüpheye düştüklerinde açıklığa kavuşturmak için
sorular sormak


Tehlikeli şartlar olduğunda denetçi ve güvenlik uzmanının dikkatini çekmek



Tüm kazaları ve ramak kala kazaları denetçi ve güvenlik uzmanına bildirmek



Şirketin mallarına ve ekipmanlarına zarar geldiğinde denetçiye zararı bildirmek



Gündelik güvenlik işlerini yapmak



Güvenliğe doğru olumlu tutumu sürdürmek



Güvenlik Uzmanlarının Sorumluluğu



Güvenlik denetimleri



İşyeri teftişleri
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Tehlike analizi



Kaza incelemesi



Kayıt tutmak



Bildirimde bulunmak



Eğitim

Örnek İnşaat Güvenlik Planı
Bu plan, yazılı bir inşaat güvenlik planı oluşturmada yardımcı olarak sağlanmıştır.
Bütün inşaat firmaları birçok yönden farklılık gösterdikleri için her bir müteahhit kendi iş
durumuna / iş çevresine uygun olarak kendi planını, güvenlik prosedürlerini ve kurallarını
uyarlamalıdır. Bu plan sadece bir örnek olup, olduğu gibi kullanılmamalıdır.
İnşaat Güvenlik Planı
Güvenlik ve Sağlık Politikası
Güvenlik ve Sağlık Amacı
Şantiyenin İncelenmesi
Müteahhit Güvenlik Yöneticisi
Kişisel Koruyucu Donanım
Güvenlik Kuralları
İş Güvenliği Eğitimi
Güvenlik Disiplini
Sınırlı Alan Girişi
Sınırlı Alan giriş Prosedürü
Acil Durum Prosedürleri
Yazılı Tehlike iletişim Planı
Güvenlik ve Sağlık Politikası
------------ Şirketi hiçbir iş ya da görevin çalışanların sağlık ve güvenliğinden daha
önemli olmadığının bilincindedir.
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Eğer bir iş potansiyel sağlık ve güvenlik tehdidi taşıyorsa, bu işi yapmak için güvenli
bir metot planlanmasında her türlü çabayı sarf eder.
Her prosedür güvenli bir prosedür olmalıdır. Güvenli prosedürlerin ihmal edilerek kısa
yollara başvurulmasına müsaade edilmez.
Bir işçi sağlık ya da güvenliği tehdit eden bir iş gözlemlediğinde yönetime haber
vermelidir ve yönetim gerekli önlemleri almak zorundadır.
Eğer bir iş güvenli olarak yapılamıyorsa, o iş yapılmayacaktır.
Geleceğimiz çalışanlarımızla yükselir. Amacımız onları korumaktır.
-------------İmza
Güvenlik ve Sağlık Hedefleri
------------ Şirketi çalışanlarının güvenlik ve sağlığını temin etmek için aşağıdakileri
hedefler:


Kalifiye bir güvenlik uzmanı istihdam etmek



Şantiyede düzenli güvenlik incelemeleri yapmak



Koruyucu donanımların kullanımını tatbik etmek



Güvenlik prosedür ve kurallarını takip etmek



Sürekli güvenlik eğitimi sağlamak



Güvenlik kurallarını tatbik etmek ve uygun yaptırımları kullanmak

Şantiye Denetimleri
İş güvenliği uzmanı, sınırlı alanlardaki tehlikelerde dâhil, her iş sahasını gezecek ve
potansiyel güvenlik / sağlık tehlikelerini belirleyecek ve işçileri korumak için aşağıdakileri de
ihtiva edebilecek şekilde bir plan hazırlayacaktır.


Tehlikeyi uzaklaştırmak



Tehlikelere karşı mevzuatın getirdiği tedbirler



Kişisel koruyucu donanımları temin etmek ve kullanımlarını takip etmek



Güvenli çalışma konusunda işçileri eğitmek



Diğer müteahhitlerle koordinasyonu sağlamak
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Tüm güvenlik denetimleri ve iyileştirici çalışmaların kayıt altına alınması

İş Güvenliği Uzmanı
Bu şantiye organizasyonu için iş güvenliği uzmanı -------------- görevlendirilmiştir.
Sorumlulukları;


Potansiyel tehlikeler hakkında bilgili olmak



Mevzuata uygunluğu sağlamak



Düzenli güvenlik denetimleri yapmak



Güvenlik prosedürlerini oluşturmak



Düzenli güvenlik eğitimleri vermek



Kayıt tutmak

Kişisel Koruyucu Donanım
1. Düşen cisimler, saç dolanması, yanma ya da elektrik çarpması tehlikelerinin olduğu
durumlarda şantiye içerisinde baret giyilecektir.
2. Uçan cisimler, kimyasallar, kıvılcım, kaynak ateşi ya da toz olması gibi durumlarda
koruyucu gözlük kullanılacaktır.
3. Düşen cisimlere, kimyasallara ya da keskin nesnelere karşı koruyucu ayakkabı
giyilecektir. Spor ya da bez ayakkabılar giyilmez.
4. Gerektiği takdirde koruyucu elbise ve eldiven giyilecektir.
5. Mevzuata uygun olarak yüksekten düşmeye karşı tedbirler alınacaktır.
Güvenlik Kuralları
Güvenlik kurallarının tümüne uyulmalıdır. Uyulmaması hâlinde katı disiplin cezaları
uygulanacaktır.
1.
İşte olduğunuzu unutmayın. Kaba şakalar yapmayın. Sonuç yaralanma,
sözleşmenizin feshi ya da her ikisi de olabilir.
2.
Kişisel koruyucu donanımlar her iş için önceden tanımlandığı gibi
kullanılmalıdır; göz koruması için koruyucu gözlükler, sınırlı alanlarda ve malzeme veya alet
düşme olasılığı olan yerlerde baret, malzemeleri tutarken eldiven, ayak incinmelerine karşı
koruyucu ayakkabı gibi.

227

3.
alınmalıdır.

Güneşten ve sıcak malzemelerden kaynaklanacak yanıklara karşı önlem

4.
Vücudunuzun herhangi bir yeri asit ya da başka yakıcı bir maddeye temas ederse
hemen suyla temizleyin, en kısa zamanda tıbbi yardım alın.
5.

Yürürken dikkatli olun, koşmayın.

6.
İşyerinde alkol ya da uyuşturucu kullanmak veya bunların etkisi altındayken
çalışmak işten çıkarılmanıza neden olur. Motorlu araç ya da makine kullanmanızı etkileyecek
ilaçlar kullanıyorsanız güvenlik uzmanını uyarın.
7.
Diğer işçilerin dikkatini dağıtmayın. Diğer işçileri tehlikeye atacak
hareketlerden kaçının.
8.
Temizlik ve hijyen olanakları kullanımınız için sunulmuştur. Bu imkânlara zarar
vermek yasaktır.
9.
İyi bir iş temiz bir iştir ve temiz bir iş ise güvenli işin başlangıcıdır. Çalışma
alanınızı temiz tutun.
10.
Elbiselerinizdeki, saçınız ya da elinizdeki kiri uzaklaştırmak için kompresör
kullanmayın.
11.
Yüksekte çalışmaktan korkuyorsanız, baş dönmeniz varsa, sinirli ya da
kaygılıysanız, hastaysanız çalışmayın.
12.
Kesinlikle gerekmedikçe yaralı birini hareket ettirmeyin, daha da kötü duruma
sokabilirsiniz. Ambulans gelene kadar mümkün olduğunca yaralıyı rahat tutmaya çalışın ve
şantiyedeki ilk yardım malzemelerini hazır bulundurun.
13.

Yangın söndürme malzemelerinin yerini ve nasıl kullanıldıklarını öğrenin.

14.
Malzemeleri doğru kaldırın, belinize değil bacaklarınıza yükü yayın. Yük çok
ağırsa yardım isteyin. Kilonuzu kontrol edin, egzersiz yapın.
15.

Uygun oturak yoksa makinelere yalnızca operatörler binebilir.

16.
Elektrikli aletleri güvenli çalışma metotları hakkında eğitim alana kadar ve size
yetki verilene kadar kullanmayın.
17.
Tüm koruyucuların yerli yerinde olduğundan emin olun. Yerlerini
değiştirmeyin, uzaklaştırmayın, zarar vermeyin, bu nedenlerle kullanımına engel olmayın.
18.

Bariyerle çevrilmiş alanlara girmeyin.

19.
Kepçe, kamyon ya da dozerlerin çevresinde çalışmak zorundaysanız,
operatörlerin sizi her zaman görebileceğinden emin olun. Vinç çevresi bariyerle çevrilmelidir.
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20.
yapmayın.

Ekipmanı çalışıyorken ya da hareket hâlindeyken asla yağlamayın, yakıt ikmali

21.
Elektrikli aletleri ya da elektrikli bir ekipmanın herhangi bir parçasını bakımdan,
tamirden ya da kalibrasyondan önce kapalı konuma getirin.
22.

Tehlikeli alanları bariyerle çevirin.

23.
5 ft’den daha derin hendekler gerektiğinde desteklenmeli ya da eğim
verilmelidir. Uygun olarak desteklenmemiş ya da eğim verilmemiş hendek ve yarmalardan
uzak durun. Kazılmış malzeme ya da diğer malzemeler kazı sınırına 2 ft’den daha yakın
depolanmamalıdır.
24.
aralık)

Merdiven kullanırken “ dört ve bir” kuralına uyun. (her 4 ft yükseklik için 1 ft

25.
Portatif merdivenler güvenlik ayağıyla kullanılmalıdır, yoksa bağlanmalı,
sabitlenmelidir. Basamak merdivenler düz merdiven olarak kullanılmamalıdır.
26.

Merdivenler uygun kullanım için çıkılacak yerin üstüne 3 ft uzatılmalıdır.

27.
Özürlü
uzaklaştırılmalıdır.

merdivenler

uygun

olarak

işaretlenmeli

ve

kullanımdan

28.

Merdiven altlarında hortum, atık tel, kablo vs. bulundurmayın.

29.

İskeleleri üreticilerin uyarılarına ve mevzuata uygun olarak kurun.

30.

İskele tahtaları uygun şekilde sabitlenmeli, kaymaları önlenmelidir.

31.
Korumasız yüksek yerlerde çalışırken güvenlik halatlarıyla birlikte emniyet
kemeri kullanmak zorunludur. Halatınızı daima olabildiğince sıkı tutun.
32.
Asla yukarıdan aşağıya bir şey atmayın. Alttan geçen biri ciddi olarak
yaralanabilir.
33.

Açık ateşler yasaktır.

34.
Şantiyedeki acil durum prosedürünü öğrenin. (acil durum telefonunun, ilk
yardım setinin, sedyenin, yangın söndürücünün yerleri, kaçış planı gibi)
35.
Oksijenin olmayacağı, toksik ya da yanıcı gazların bulunabileceği, katı ya da
sıvıların basıp doldurabileceği rögar, şaft, kuyu, tünel gibi yerlere girmeyin. Girişten önce
uygun detektörlerle inceleme yapın, gerekli koruyucu donanımı giyin. Girişte yedek bir çalışanı
bekletin.
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İş Güvenliği Eğitimi
A.

Şantiye denetiminden sonra güvenlik uzmanı



Kaza olasılığı



Yaralanma derecesi için tüm potansiyel tehlikeleri tanımlar ve değerlendirir.

B. Güvenlik uzmanı işçilerin hüner ve bilgi seviyelerini değerlendirir.
C. Uygun eğitim verilecektir.


Tehlikeler belirlenecek.



Gerekli önlemler tanımlanacak.



Tehlike ne kadar büyükse o kadar detaylı eğitim verilecek.

D. Bütün eğitim periyotları için eğitim verilen konular ve katılan personel kayıtları
tutulacaktır.
Güvenlik Disiplini
A.

Üç Basamaklı Sistem:

İlk ihlal: Yazılı uyarı; çalışana ve dosyasına
İkinci İhlal: Yazılı uyarı; yarım ya da tüm gün ücretten kesme
Üçüncü İhlal: Dosyasına rapor ve işten çıkarma
B.

Dört Basamaklı Sistem:

İlk İhlal: Sözlü uyarı, dosyasına not etme
İkinci İhlal: Yazılı uyarı, dosyasına ya da personel işlerine bir kopya
Üçüncü İhlal: Yazılı uyarı, ücretsiz bir gün uzaklaştırma
Dördüncü İhlal: Yazılı uyarı ve bir hafta uzaklaştırma ya da yetki varsa işten çıkarma
Sınırlı Alan Girişi
İzin verilmeden hiçbir çalışan aşağıda tanımlanan alanlara girmemelidir.
1.

Bir çalışanın sürekli çalışması için dizayn edilmemiş boşluklar, alanlar.

2.

Verilen işi yapabilmek için tüm vücutla girilemeyecek şekildeki alanlar.

3.

Giriş- çıkış için limitlendirilmiş-kısıtlanmış alanlar.
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4.
alanlar.

Çalışanın kendini kurtarmasını etkileyecek olası zararlı gazların bulunabileceği

a. Patlayıcı-yanıcı gaz
b. Uçucu-yanıcı tozlar
c. Oksijen konsantrasyonunun %19.5’un altında ya da %23.5’un üstünde olması
d. Toksik hava ya da maddeler
e. Boğulma tehlikesi varsa yetkili bir kişi alanı inceleyip izin verene kadar
girilmemelidir.
Genel Sınırlı Alan Giriş Prosedürü
1.

Sınırlı bir alana hiç kimse tarafından izinsiz giriş olmamalıdır.

2.
Yetkili bir kişi girilecek alanı incelemelidir. Eğer alan “izinsiz alan” olarak
değerlendirilirse şu şartları sağlamalıdır:
a. Ölüme ya da ciddi fiziksel zararlara sebep olabilecek atmosferik tehlikeler
içermemelidir.
b. Alanın güvenli olduğu belgelenmelidir.
3.

Madde 2’deki şartlar yoksa alternatif giriş prosedürü izlenebilir.

4.
Madde 2’dekiler sağlanmazsa ve aşağıdakilerden herhangi biri mevcutsa “izinli
giriş prosedürü” uygulanır.
a. Alan tehlikeli bir atmosfere sahipse.
b. Boğulma tehlikesi varsa.
c. İçerde hendek varsa, ya da birbirine içten yaklaşan duvarlardan dolayı oksijensiz
kalınacaksa ya da zemin eğimli ve daralan bir kesitse.
d. Tanımlanmış başka sağlık ve güvenlik tehlikesi varsa.
Acil Durum Prosedürü
1.

İletişim metodu belirlenmelidir, telefon, telsiz vs.

2.

Acil durum telefonları asılmalıdır.(polis, yangın, ilk yardım)

3.

Şantiye adresi bildirilmelidir.

4.

Şantiyedeki ilk yardım elemanları duyurulmalıdır.
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5.

İlk yardım görevlileri atanmalıdır.

6.

Her çalışan zararlı bitkiler, sürüngenler, böcekler hakkında bilgilendirilmelidir.

a.

Potansiyel tehlikeler

b.

Yaralanmalardan sakınma

c.

Yaralanma durumunda ilk yardım prosedürü

Yazılı Tehlike İletişim Programı
Bu plan tüm çalışanlarca incelenmek üzere mevcuttur.
I-) Tehlike Tespiti
Bu işlem tedarikçi tarafından verilen malzeme güvenlik bilgi formlarına dayanır.
II-) İşaretleme (Etiketleme)
A.

Gelen tüm konteynerler uygun olarak etiketlenmelidir.

B.
edilmelidir.

Tüm etiketler kimlik, tehlike, sorumlu şirketin adı ve adresi bakımından kontrol

C.
sorumludur.

Çalışanlar kendi iş alanlarındaki konteynerlerin kimlik ve tehlike etiketinden

III-) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
A.

MGBF’ler liste hâline getirilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.

B.
Çalışanların maruz kalabileceği tüm zararlı kimyasalların MGBF ları bir
dosyada tutulmalıdır.
C.
Her vardiya değişiminde MGBF’ler çalışanların gözden geçirebilmesi için
mevcut olmalıdır. İstek hâlinde birer kopyası çalışanlara verilmelidir.
D.

Yeni MGBF’ler gelmesi hâlinde çalışanlara duyurulmalıdır.

IV-) Çalışanların Bilgilendirilmesi
A.

Yapılan eğitimlerin kayıtları tutulmalıdır.

B.
İşe başlamadan ya da başladıktan sonra en kısa zamanda her yeni çalışan
güvenlik eğitimine katılmalıdır. Bu eğitimlerde aşağıdaki bilgiler çalışanlara verilmelidir:
1.

İşyerindeki kimyasallar ve tehlikeleri

232

2.

Bu kimyasallara maruziyetten korunma ya da en aza indirme

3.
Şirketin çalışanların bu kimyasallara maruz kalmaması ya da en aza indirmesi
için aldığı tedbirler
4.

Maruz kalınırsa izlenecek yol

5.

MGBF’lerin nasıl okunup yorumlanacağı

6.

MGBF’lerin nerde olduğu ve kimden elde edilebileceği

C.

Çalışanlar,

1.
İşverenin, işyerindeki kimyasallar hakkında çalışanların bilgi edinmesine mani
olmaktan men edildiğine
2.
Çalışanların, işverenden alacakları MGBF’ler yerine halk sağlığı bölümünden
bilgi alabileceğine dair bilgilendirilmelidir.
D.

Eğitim periyotlarında yoklama alınmalı ve saklanmalıdır.

E.

İş yerine yeni bir kimyasal geldiğinde her çalışan bilgilendirilmelidir.

V-) Tehlikeli Rutin Olmayan İşler
A.
Çalışanlar tehlikeli alanlarda çalışmak durumunda kalabilir (sınırlı alanlar gibi).
Bu gibi alanlarda işe başlamadan önce bu alanlardaki tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir.
1.

Kimyasal tehlikeler

2.

Riski azaltmak için çalışanın alacağı önlemler

3.

Riski azaltmak için şirketin aldığı önlemler

B.
Şirket politikamız olarak hiçbir çalışan sınırlı bir alanda ya da rutin olmayan bir
işte brifing almadan işe başlamayacaktır.
VI-) Müteahhitlerin Bilgilendirilmesi
A.
Diğer müteahhitler ve çalışanları kullandığımız kimyasal maddeler hakkında
bilgilendirilir.
1.

Karşı karşıya kalabilecekleri kimyasallar

2.

Riski azaltmak için çalışanların alacağı tedbirler

3.

Tehlikeli kimyasallar için MGBF’lerinin nerden alınacağı
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B. Diğer müteahhitler işyerine getirdikleri kimyasal maddeler hakkında çalışanlarımızı
bilgilendirmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlamayı, inşaat
işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riskleri belirlemeyi, inşaat işlerinde yapılan
çalışmalarda karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
belirlemeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işyerlerinde idarenin sorumluluklarından biridir?
A) Periyodik güvenlik toplantı ve münazaralarına katılmak
B) Güvensiz davranışlarda bulunan işçiler olduğunda bunu dile getirmek
C) Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak
D) Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek
E) Kazaları ve ramak kala kazaları biran önce rapor etmek

2. Yapı iş defteri kim tarafından tutulmalıdır?
A) İşveren
B) 4. maddede belirlenen kişilerce
C) Uygulama koordinatörü
D) Yapı koordinatörü
E) İnşaat mühendisi

3. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işyerlerinde güvenlik uzmanlarının sorumluluklarından biri
değildir?
A) Sağlık ve güvenlik politikası geliştirmek
B) Güvenlik denetimleri
C) İşyeri teftişleri
D) Tehlike analizi
E) Kaza incelemesi

4. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işyerlerinde çalışanların sorumluluklarından biri değildir?
A) Tüm ilgili kural ve nizamnamelere uymak
B) İdareciler, denetçiler ve güvenlik uzmanlarından gelen talimatları takip etmek
C) Bir eylemin icrası esnasında şüpheye düştüklerinde açıklığa kavuşturmak için sorular
sormak
D) Organize etmek, yönetmek, kontrol etmek, değerlendirmek ve tüm sağlık ve
güvenlik planını revize etmek
E) Tehlikeli şartlar olduğunda denetçi ve güvenlik uzmanının dikkatini çekmek

5. Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerindeki kaza sonucu ölümlerin en sık nedenidir?
A) Malzeme düşmesi
B) Elektrik çarpması
C) Düşme
D) Göçük
E) Makine – Tezgah
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13. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
13.1. Genel Bilgi
13.2. Madencilik Terimleri
13.3. Maden İşletmeleri İle İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
13.4. Yer Altı ve Yer Üstü Maden İşletmeleri İle Sondajla Maden Çıkarılan İşletmeler
13.5. Maden İşletmelerinde Kullanılan Makineler
13.6. Tahkimat ve Dolgu
13.7. Madenlerde Havalandırma
13.8. Grizu Tehlikesi Olan Ocaklar (Grizu Patlamaları)
13.9. Kömür Tozu Tehlikesi Olan Ocaklar (Tozla Mücadele ve Toz Patlamaları)
13.10. Nakliyat (Taşıma)
13.11. Patlayıcı Maddelerin Kullanılması (Delme ve Patlatma)
13.12. Ocak Yangınları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yer altı ve yer üstü maden işletmeleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

2)

Sondaj ile maden çıkarılan işletmeler hakkında kısaca bilgi veriniz.

3)

Yer üstü madenlerde çalışmalar hakkında kısaca bilgi veriniz.

4)
veriniz.

Maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri hakkında kısaca bilgi

5)
veriniz.

Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları hakkında kısaca bilgi

6)

İlgili mevzuat hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maden işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği

Katılımcıların, maden işyerlerinde
yapılan çalışmalarda ortaya
çıkabilecek riskleri ve bunlara karşı
alınması gereken önlemleri
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Yer altı ve yer üstü madeni

•

Sondaj ile maden

•

Göçükler,

•

Toprak kayması

•

Su baskınları
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13.1. Genel Bilgi
Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği riskli iş kollarının başında
gelmektedir. Bu nedenledir ki iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilk olarak ortaya çıkmasına
sebep olan işkolu sayılabilir. Özellikle yer altı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı
yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde emek yoğun
çalışılan bu sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı diğer iş kollarına
oranla yüksektir. Ağır iş makinelerinin kullanıldığı yer altı ve yer üstü maden işletmelerinde
kalifiye eleman istihdamının yetersizliği, makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasındaki
noksanlıklar ve seçilen işletme metotları maalesef iş kazası ve meslek hastalıklarına önemli
ölçüde neden sayılabilir. Ülkemizde kömür madenciliği başta olmak üzere, metal ve endüstriyel
ham madde üretimi genellikle kamu (KİT statüsünde olan) kuruluşlarınca yürütülmektedir. İş
sağlığı ve güvenliği organizasyonlarının yetersizliği, istihdam edilen personelin nitelik ve
nicelik yönünden eksiklikleri, yeterli teknolojinin uygulanamaması riski yüksek olan bu
sektörde kaza ve meslek hastalığı risklerinin daha da artmasına neden olmaktadır.
Madenciliğin Tarifi
Madencilik, yer kabuğu içerisinde cevher denilen, ekonomik değeri olan maden
bileşiklerini ekonomik olarak çıkarıp kullanılabilir hâle getirme işlemidir. Bu amaçla, yer
altında ve yeryüzünde yapılan bütün faaliyetleri kapsar.
Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında
gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilk olarak ortaya çıkmasına sebep
olan işkolu sayılabilir. Özellikle yer altı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı
yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde emek yoğun
çalışılan bu sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı diğer iş kollarına
oranla yüksektir. Ağır iş makinalarının kullanıldığı yer altı ve yer üstü maden işletmelerinde
kalifiye eleman istihdamının yetersizliği, makinaların periyodik bakımlarının yapılmasındaki
noksanlıklar ve seçilen işletme metotları maalesef iş kazası ve meslek hastalıklarına önemli
ölçüde neden sayılabilir. Ülkemizde kömür madenciliği başta olmak üzere, metal ve endüstriyel
hammadde üretimi kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği
organizasyonlarının yetersizliği, istihdam edilen personelin nitelik ve nicelik yönünden
eksiklikleri, yeterli teknolojinin uygulanamaması, riski yüksek olan bu sektörde iş kazası ve
meslek hastalığı risklerinin daha da artmasına neden olmaktadır.
Madencilik sektörü, “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimleri Hakkında Yönetmelik”e göre çıkarılan Tehlike Sınıfları tebliğinde çok tehlikeli
sınıfta yer almaktadır. Dolayısıyla, “A sınıfı” iş güvenliği uzmanının çalışmasını
gerektirmektedir.

13.2. Madencilik Terimleri
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük;
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Açık işletme; yer üstündeki maden işletmelerini ifade eder.
Akrosaj; dik ve eğimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra yerlerini, bu
yerlerde bulunan düzenleri ifade eder.
Alevsızdırmaz (antigrizuto) aygıt; içine girebilecek grizunun patlaması hâlinde,
hasara uğramaksızın alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun tutuşmasını ya
da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı ifade eder.
Askıya almak; bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini
sağlamak üzere altının boşaltılmasını ifade eder.
Ateşleme; kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını
ifade eder.
Ateşleyici (barutçu); patlayıcı maddelerin mevzuatta belirtilen koşullarda
kullanılmasını yerine getirmek üzere yeterlilik belgesine sahip en az ilkokul mezunu kişiyi ifade
eder.
Ayak; maden içerisinde iki galeri arasında cephe hâlinde üretim yapılan yeri ifade eder.
Baca; maden içerisinde sürülen galeriyi ifade eder.
Başaşağı (desandre); yer altında başaşağı sürülen eğimli yolları ifade eder.
Başyukarı; Bir galeriden başlayarak yukarıya doğru belli bir eğimde sürülen açıklığı
ifade eder.
Baraj; yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici maniaları ifade
eder.
Cep (niş); galeri, varagel ve vinç dip ve başları ile ara katlarında görevli işçilerin ve
ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan
yuvaları ifade eder.
Çatlak (kavlak); ana kitleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları ifade eder.
Çatlak sökümü; bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış,
düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini ifade eder.
Daimi nezaretçi; fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve Maden
Kanunu’na göre atanmış olan kimseyi ifade eder.
Dekapaj; kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü
tabakasının kaldırılmasını ifade eder.
Dolgu (ramble); yer altında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulmasını
ifade eder.
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Fenni nezaretçi; iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve
işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre
görevlendirilmiş olan maden mühendisini ifade eder.
Freno; varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi ifade eder.
Grizu; metanın havayla karışımını ifade eder.
Hava köprüsü (krosing); bir hava akımının diğer bir hava akımı yoluna karışmadan
belirlenmiş doğrultuda gitmesini sağlayan geçidi ifade eder.
Kademe; açık işletmelerde belirli aralık, kod ve eğimlerle meydana getirilen basamak
şeklindeki çalışma yerlerini ifade eder.
Karakol; vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni ifade eder.
Karo; maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yer üstü tesislerinin
bulunduğu alanı ifade eder.
Kelebe; Yer altında iki kat (etaj) arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün
insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble
nakledildiği açıklığı ifade eder.
Kendiliğinden emniyetli aygıt; içinde normal çalışması sırasında meydana gelebilecek
herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharları patlatmayacağı
biçimde yapılmış aygıtı ifade eder.
Kişisel koruyucular; çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek hastalıklarına
tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma
süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven,
yağmurluk, emniyet kemeri vb. koruyucuları ifade eder.
Lağım; taş içerisinde sürülen galeriyi ifade eder.
Maden ocağı; kuyuları ve giriş-çıkış yollarıyla yer altındaki bütün kazı yapılan yerleri,
bu kazılardan çıkan postanın ve pasanın çıkartıldığı eğimli ve düz galerileri, diğer yolları ve
üretim yerlerini, çıkarma, taşıma ve havalandırma tesislerini, yer altında kullanılan enerjinin
sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, (Kendine özgü havalandırma tesissi
bulunan her maden ocağı bağımsız bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri
bulunmakla birlikte, aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve yer altından birbirlerine bağlı
olan birden çok maden ocağı da tek bir ocak kabul edilir.) ifade eder.
Molet; kuyularda vinç halatını yönlendiren özel makarayı ifade eder.
Nefeslik; ocak havasının çıkış yolunu ifade eder.
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Nezaretçi; fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları
gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim ve teknik
bilgiye sahip en az ilkokul mezunu kişiyi ifade eder.
Paraşüt; asansörlerde çekme halatının kopması hâlinde kafesin düşmesini önleyecek
düzeni ifade eder.
Potkabaç; kazı işlemini kolaylaştırmak amacıyla alında derinlemesine açılan boşluğu
ifade eder.
Rekup; ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galerileri ifade
eder.
Sıkılama; lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun
gerektiği biçimde doldurulmasını ifade eder.
Şev; kademe alın ve yüzlerindeki eğimli yüzeyi ifade eder.
Şövelman; kuyu ağzındaki asansör kulesini ifade eder.
Topuk; yer altı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik amacıyla alınmadan
(kazılmadan) bırakılan maden kısımlarını ifade eder.
Varagel; dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve
karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma
sistemini ifade eder.

13.3. Maden İşletmeleri İle İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
1. 3213 sayılı Maden Kanunu
2. Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
3. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük- MÜLGA
4. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
5. Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Önlemler Hakkında
Yönetmelik
6. Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik
7. Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında
Yönetmelik
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8. Yer altı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında
Yönetmelik
9. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili
Yönetmelik
10. Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği
11. Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
12. Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
13. Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler Tüzüğü
14. Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin
Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
15. Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
16. Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – (CE Uygunluk İşareti ile ilgili) – (Askeri amaçlı barut
ve patlayıcı maddeler ile piroteknik maddeler hariç)
17. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

13.4. Yer Altı ve Yer üstü Maden İşletmeleri İle Sondajla Maden
Çıkarılan İşletmeler
Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında, mülga 1475 sayılı İş
Kanununa göre çıkarılmış olan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında
Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ile Avrupa Birliğine uyum
mevzuatı çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkarılmış olan Yer altı ve Yer üstü Maden
İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan
İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yer almaktadır.
Eski kanuna göre çıkarılmış olan ve fakat hâlen yürürlükte bulunan Maden ve
Taşocakları Tüzüğündeki hükümler noktasal tespit bazlı ve reaktif (düzeltici) nitelikli hükümler
olmakla birlikte, yeni kanuna göre çıkarılmış olan Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmeleri
Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmeler Yönetmeliğindeki hükümler risk bazlı ve
proaktif (önleyici) nitelikli hükümlerdir.
Genel Hükümler
İşverenin Genel Yükümlülükleri
Yer altı ve yer üstü maden işyerlerinde, işveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle
yükümlüdür:
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a) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;
1) Çalışma yerleri, işçilerin işlerini yaparken kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve
güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanacak, inşa edilecek, teçhiz edilecek, hizmete
alınacak, işletilecek ve bakımı yapılacaktır.
2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu
altında yapılacaktır.
3) Özel riski bulunan işler yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara
uygun olarak yapılacaktır.
4) Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır.
5) Yeterli ilk yardım donanımı sağlanacaktır.
6) Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır.
b) İşveren, sağlık ve güvenlik dokümanı" hazırlanmasını ve güncellenmesini
sağlayacaktır.
Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususlar yer alacaktır:
- İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
- Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun önlemler.
- Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve
bakımının yapılması.
Sağlık ve güvenlik dokümanı çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanacak ve işyerinde
önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında tekrar gözden geçirilecektir.
c) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, her işveren
kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur.
Tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile
ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait sağlık ve güvenlik
dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri
ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir.
d) İşveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları en geç
iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne
bildirecektir.
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İmalat Haritaları (Yer Altı Çalışma Planları)
Maden ocaklarında, imalat haritaları her ayın sonunda işlenir; gerekçe raporu ve imalat
defteriyle birlikte teftişe yetkili memurlara gösterilmek üzere hazır bulundurulur.
Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen diğer özellikler
bu planın üzerinde gösterilecektir.
Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece
muhafaza edilecektir.
Yer altı çalışma planları periyodik
bulundurulacaktır.

olarak

güncelleştirilecek ve

işyerinde

Giriş ve Çıkışlar
Tüm yer altı çalışmalarında, yer altında çalışan işçilerin kolayca ulaşabileceği,
birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yer üstü bağlantısı bulunacaktır.

13.5. Maden İşletmelerinde Kullanılan Makineler
Maden makineleri ve teçhizatı, yer altı ve yer üstündeki kömür, cevher ve taşların
kazılması, kırılması, yüklenmesi, nakliyatı ve zenginleştirilmesinde kullanılır.
Standart bir sınıflandırma olmamasına rağmen, bunlar dört ana grupta toplanabilir:
1- Kazıcı ve Kesiciler
a) Kazıcılar (Martopikörler, dozerler, ekskavatörler-bagerler)
b) Deliciler (Vagondril ve martoperfaratörler ve sondaj makineleri)
c) Kesiciler (Potkabaç makineleri, sabanlı kazı makineleri)
d) Galeri açma makineleri
2- Yükleme ve nakliyat makineleri
a) Konveyörler (Tek zincirli, çift zincirli ve bant konveyörler)
b) Posta yükleme makineleri (Loaderler)
c) Skreyper yükleyiciler
d) Kamyonlar
e) Lokomotifler (Diesel, elektrikli, akülü ve basınçlı havalı lokomotifler)
f) Vinçler (Kuyu vinçleri, desandre vinçleri)
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g) Asansörler
3- Yer altı ramble(dolgu) makineleri
4- Yardımcı makineler
a) Kompresörler
b) Vantilatör ve aspiratör grupları
c) Tulumbalar (santrifüjlü, pistonlu, şamandıralı tulumbalar ve mamut tulumbalar-hava
ile pompalama)
d) Zenginleştirme tesisleri ve lavvarlar

13.6. Tahkimat ve Dolgu
Tahkimat Zorunluluğu
Bütün yer altı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini
önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır.
Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler düşürülür veya
tahkimatla düşmeleri önlenir. Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa, bunlar sıkıca doldurulur
ve sıkıştırılır.
Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında, parça
düşmelerini önleyecek özel önlemler alınır.
Bu tahkimat, fenni nezaretçilerin, işin özelliğine göre belirleyeceği teknik esasları
kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır.
Dolgu Zorunluluğu
Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise dolgulu ayaklarda, ayak
arkaları ve başka nedenlerle meydana gelen boşluklar, sıkıca doldurulur ve diğer güvenlik
önlemleri alınır.

13.7. Madenlerde Havalandırma
Hava Akımı Sağlanması
İşçilerin çalıştırıldığı bütün yer altı işyerlerinde, çalışma koşullarını ve işçilerin çalışma
yeteneklerini korumaya, hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmesini önlemeye, grizu
ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız bir orana indirmeye yeterli, sürekli, güvenlik
gereklerine uygun, temiz hava akımı sağlanır.
Bunun için üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma sistemi
kurulması zorunludur.
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Hava Hızı
İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında,
eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçemez.
İçinde Çalışılamayacak Hava
Havasında %19’dan az oksijen, %2’den çok metan, %0.5’den çok karbondioksit
ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.
Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla
bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan
verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
İşçileri, havanın bozulmasından, ısınmasından ve oksijen azalmasından ileri gelen
olumsuz etkilerden korumak için, gerekirse, çalışma alanı ve zamanı sınırlanır.
Hava Ölçümü ve Analizi
Ocaklarda yeterli sayıda hava ölçme istasyonu yapılır ve daha sıkı hükümlere bağlanan
ocaklar dışında, bu istasyonlarda, ayda en az bir kez, ana ve kısmi hava akımlarının hızı, geçen
hava miktarı ölçülür. Numune alınmasına ve analiz yapılmasına kesin olarak gerek olmayan
durumlar dışında, her havalandırma bölgesinde, ayda birden az olmamak üzere, düzenli
aralıklarla, hava numunesi alınır ve analizi yapılır. Bu ölçü ve analizlerin sonuçları,
havalandırma defterine yazılır.
Terkedilen ve Havalandırılamayan Yerler
Terkedilen veya yeterince havalandırılamayan yerler, işçilerin girmesini önleyecek
biçimde kapatılır ve üzerlerine uyarı işareti konur.

13.8. Grizu Tehlikesi Olan Ocaklar (Grizu Patlamaları)
Grizulu Ocaklar
Ocağın bütün kısımlarında, her gün, her vardiyada, fenni nezaretçi veya bu hususta
yetiştirilmiş yetkili kimseler tarafından, emniyet lambası veya metan dedektörüyle, grizu
ölçmeleri yapılır. Bu ölçmelerde, eser miktarda bile olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak
kabul edilir ve buralarda, Tüzüğün bu tür ocaklarda alınmasını öngördüğü tüm önlemler alınır.
Grizu ölçmelerinin sonuçları, noterce onaylı emniyet defterine, ölçmeyi yapan tarafından
yazılır ve imzalanır.
Havalandırma Kısımları
Ocaklar, gereği kadar bağımsız havalandırma kısımlarına ayrılır; özellikle tehlikeli
yerler, bağımsız olarak havalandırılır.
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Havalandırmanın Yönü
Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Zorunluluk hâlinde,
Bakanlıktan izin alınarak, yukarıdan aşağıya doğru havalandırma yapılabilir.
Eğimi hiçbir kısımda %10’u geçmeyen, kesitinin herhangi bir noktasında grizu
toplanmasına olanak bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler,
havalandırma bakımından düz sayılır.
Aynı Hava Akımında Çalışabilecek Yerlerin Sayısı
Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı, hava miktarına
ve grizu çıkışına göre düzenlenir.
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda,
metan oranı %1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında %1’i geçemez.
Boşlukların doldurulması
Dolgu uygulanan ayak gerilerinde boşluk bırakılmamasına dikkat edilir. Dolgular iyice
sıkıştırılır; olabildiğince hava sızdırmayacak biçimde yapılır; tavandaki bütün boşluklar
doldurulur.
Göçertme metodu uygulanan durumlarda, tavanın süratle ve tamamen göçertilmesi
sağlanır. Tavan düşürülünceye kadar üretim durdurulur.
Karbonmonoksit Maskesi
Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler,
çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi taşımak zorundadırlar.
İki Havalandırma Grubu Zorunluluğu
Bütün grizulu ocaklarda, her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte,
birinin herhangi bir nedenle durması hâlinde, diğeri derhal çalışacak durumda, iki havalandırma
grubu bulunacaktır.
İki Enerji Kaynağına Bağlanma
Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana
vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin
durması hâlinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması
sağlanır.
Havasında %2’den Çok Metan Bulunan Yerler
Havasında %2’den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak kısımlarında, işçilerin
kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak yasaktır. Metan oranının
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çalışma ortamında sık sık değiştiği hâllerde, metan oranına göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan
metan dedektörü bulundurulacak veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi
kurulacaktır.
Metan oranının %2’yi aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu
nezaretçiye bildirir.
Kurtarma, bir tehlikeyi önleme veya giderme amacıyla çalışılması gereken ve içinde
tehlikeli derecede grizu birikmiş bulunan yerlerdeki işler, fenni nezaretçinin emir ve
yönergesine uygun biçimde, özel olarak görevlendirilen nezaretçinin sürekli denetimi altında
bu iş için yetiştirilmiş ve seçilmiş kimseler tarafından yapılır.
Boşaltılan Ocaklar Ve Ocak Kısımları
Grizu ve tehlikeli gazlar bulunduğu için boşaltılmış olan ocaklar veya ocak kısımları,
içine girilmeyecek biçimde kapatılır.
Kurtarma işleri dışında, fenni nezaretçiden veya nezaretçilerden başka hiç kimse, emir
almadan, bu yerlere giremez.
Grizu Ölçümleri
Bütün grizulu ocakların, havalandırma planında saptanan istasyonlarında, en geç 10
günde bir hava ölçmeleri yapılır. Havada %1 den çok metan saptandığında, bu oran, %1 in
altına düşünceye kadar, ölçümler aralıksız sürdürülür.
Hava akımını etkileyecek yeni bir galeri delinmesi, kapılarda değişiklik yapılması, vb.
nedenlerle hava akımının ana kollarından birinin yönünde veya miktarında önemli bir
değişikliğin veya değişiklik ihtimalinin söz konusu olması hâlinde, hava ve grizu ölçmeleri
yenilenir.
Genel hava ölçmelerine ek olarak, hava çıkış yollarında, metan miktarı, her gün ölçülür
ve bütün ölçümler havalandırma defterine yazılarak imzalanır.
Metan Oranının %1,5’u Geçmesi
Genel havasındaki metan oranı %1,5 u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli
aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe yeniden verilmez.

13.9. Kömür Tozu Tehlikesi Olan Ocaklar (Tozla Mücadele ve Toz
Patlamaları)
Patlamaya Elverişli Kömür Tozlarının Saptanması
Fenni nezaretçi, bir ocakta patlamaya elverişli kömür tozu bulunup bulunmadığını
saptayarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
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Tozumaya karşı önlemler
Kömür ocaklarında, gerekli görülen yerlerde, tozumayı önlemek ve tozu bastırmak
üzere su kullanılır; taş tozu serpilir veya başkaca etkili önlemler alınır.
Patlamanın Yayılmasına Karşı Önlemler
Kömür ocaklarında meydana gelecek patlamaların başka kısımlara yayılmalarını
önlemek için iki veya daha çok üretim panosunun bağlı olduğu ana hava giriş ve dönüş
(nefeslik) yollarının uygun yerlerine taş tozuyla durdurucu barajlar yapılır veya galeri tavanına,
patlamanın etkisiyle boşalabilecek su kapları yerleştirilir.

13.10. Nakliyat (Taşıma)
Yollar
Ocakların giriş ve çıkış yollarının sürekli olarak açık ve bakımlı durumda
bulundurulması, çalışanlara öğretilmesi, gerekli yerlerde yolların gittiği yerleri gösterir levha
ve işaretlerin konulması ve bunların korunması zorunludur.
İki Yol Zorunluluğu
Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yapıldığı yerler, en az iki ayrı yolla yer
üstüne bağlanır. Bu yollar arasındaki topuk, 30 metreden aşağı olamaz; yolların ağızları aynı
çatı altında bulundurulamaz.
Merdiven Zorunluluğu
Derinliği 50 metreden az olan kuyularda, işçilerin çıkabileceği, sağlam ve bakımlı bir
merdiven bulunması zorunludur.
Yolların Nitelikleri
Taşıt yolları yeterli boyutlarda, uygun eğimde, düzgün kesitli ve olanakların elverdiği
ölçüde düz doğrultulu yapılır.
Mekanik manevra ve özel taşıma düzeni dışında, demiryollarında eğim, %05'i geçemez.
Yollardaki Aralıklar
Arabaların kancalandığı veya kancalarının çözüldüğü yerlerle doldurma ve boşaltma
merkezlerinde, araçlarla galeri yan duvarları arasında, bir yolda birden çok demiryolu varsa,
araçlar arasında, en az 60 santimetrelik serbest bir aralık bulunması zorunludur. Araçlarla galeri
yan duvarları arasındaki 60 santimetrelik aralığın, galeri tabanından itibaren, 180 santimetre
yüksekliğe kadar, azalmadan devam etmesi gerekir.
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Yaya Yolları ve Cepler
Taşıma elle, hayvanla veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, galeri tabanından 180
santimetre yüksekliğe kadar, araçlarla galeri yan duvarlarından birisi arasında, en az 60
santimetrelik yaya yolu bırakılır.
Yaya yolu bırakılmasına olanak yoksa ve taşıma sırasında işçilerin geliş ve gidişine veya
çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, 50 metre aralarla, en az iki kişinin
sığınabileceği cepler yapılır. Taşımanın bantlarla yapıldığı yollar, bu hükmün dışındadır.
Ceplerin yeterli boyutlarda olması, kireçle badana edilmesi veya başka bir biçimde
kolayca görülür bir hâle getirilmesi, içlerinin boş ve temiz tutulması gerekir.
Basamaklar ve Merdivenler
İşçilerin gidiş gelişlerine izin verilen ve eğimleri 25 - 45 derece arasında olan yollarda,
tabana basamaklar yapılır veya merdivenler kurulur.
Basamaklar ve merdivenler boyunca, korkuluk olarak kullanılmak üzere, uygun
malzemeden yapılmış, sağlam bir tutamak bulundurulur.
Eğim 45 dereceyi geçtiği takdirde, merdiven, ayrıca, en az 25 metrede bir dinlenme
sahanlığı yapılması zorunludur.
Eğim 70 dereceyi geçerse, dinlenme sahanlıkları arası en çok 10 metredir.
Basamak ve merdivenler, kurtarma ekiplerinin kolayca geçebilecekleri genişlikte
olacaktır.

13.11. Patlayıcı Maddelerin Kullanılması (Delme ve Patlatma)
Kullanılabilecek Patlayıcı Maddeler
Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, Bakanlığın izin verdiği türden
patlayıcı maddeler kullanılabilir.
Kapsüller ve Diğer Patlayıcı Maddeler
Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve
taşınamaz; ancak, ayrı bölmelerde bulundurulmak koşuluyla ateşleyicilerin taşıdıkları
sandıklarda bir arada taşınabilirler.
Patlayıcı Maddelere İlişkin Yönerge
Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar, fenni nezaretçi
tarafından hazırlanacak yönergeyle saptanır. Bu yönergenin hazırlanmasında, ilgili mevzuat
hükümleriyle birlikte, aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur:
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a) Tesisler ve genel durum planları,
b) Nem, bozulma ve donmaya karşı korunma,
c) Tecrit (ayırma),
d) Havalandırma,
e) Patlama ve yangına karşı alınacak önlemler,
f) Yangın hâlinde gaz ve dumanların boşaltılması.
Kullanılacak Patlayıcı Maddenin Taşınması
Kullanılmak üzere dağıtılmış bulunan patlayıcı maddeler, ancak, ateşleyiciler veya
fenni nezaretçilerce görevlendirilmiş kişiler tarafından, ateşleyici gözetiminde, özel sandıklar
içinde taşınır.
Sandıklar tahtadan veya bu işe elverişli yalıtkan malzemeden yapılmış olacak; özel kilit
düzeni bulunacaktır. Bunların içine başka bir madde konulamaz.
Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur.
Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli önlemler alınır.
Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı, 10 kilogramı geçemez. Patlayıcı
maddelerin elektrik lokomotifleri (troley) ile taşınmaları, fenni nezaretçi tarafından hazırlanıp
Bakanlıkça onaylanan yönerge esaslarına göre yapılır.
Doldurma ve Sıkılama
Nezaretçiler,
bulunduracaklardır.

sıkılama

madde

ve

gereçlerini

ateşleme

yerinin

yakınında

Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve
sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta tarafından yapılır.
Kartuşlar, lağım deliklerine, şekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan
sokulur. Sıkılama, iletken olmayan özel çubuklarla yapılır.
Fitiller, kapsüller, özel kapsül pensesiyle sıkıştırılır. Kapsüller, kartuşlara, ateşleme
yapılacağı sırada yerleştirilir ve lağım delikleri, ancak, ateşlenecekleri zaman doldurulur.
Kapsül Telinin Temizlenmesi, Bağlanması, Ateşlenmesi
Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması
ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
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Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.
Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi, seri hâlinde, elektrikle yapılır.
Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan, tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan
ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz.
Ateşlemede Güvenlik Önlemleri
Ateşleyici, ateşleme tellerini manyetoya bağlamadan, fitil kullanılmasına izin verilen
ocaklarda bunları ateşlemeden önce, lağım atılacak yere gelen bütün yol ağızlarına nöbetçi
konulup konulmadığını, işçilerin geçişlerine kapatılıp kapatılmadığını denetler.
Bu işte görevlendirilecek yeteri sayıda işçi bulunamazsa, yol ağızları, uygun bir şekilde
kapatılacaktır.
Ateşleyici, ateşlemeyi, o civarda bulunanların savrulacak parçalardan korunacak
biçimde sığındıklarından emin olduktan, "lağım var" diye 3 kez bağırıp nöbetçilerden de aynı
cevabı aldıktan sonra yapacaktır.
Yol ağızlarına konacak nöbetçiler ve engeller, ateşleyici izin vermedikçe
kaldırılmayacak ve gidiş ve gelişe izin verilmeyecektir.
Karşılıklı Çalışılan Baca ve Tüneller
Karşılıklı çalışılarak birbirine yaklaşan baca ve tünellerin delinmesinde, tehlike sınırına
girildiği zaman, daimi nezaretçi, delinme işinin sona ermesine kadar, karşı baca ve tünelde
çalışmayı durdurur; güvenlik önlemlerini alır; yeniden çalışmaya başlanıncaya kadar
girilmesine olanak vermeyecek biçimde kapatır. Baca ve tünel, delinme tamamlanıncaya kadar
havalandırılır.
Sığınaklar ve Korunma Tesisleri
Atılan lağımla savrulacak parçalara karşı korunmaya elverişli bulunmayan yerlerde,
uygun sığınaklar ve korunma tesisleri yapılır.
Patlamamış Patlayıcı Maddeler
Lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı
takdirde, elektrikle ateşlemede en az 5 dakika, fitil vb. ile ateşlemede en az bir saat geçmeden
ateşleme alanına kimse giremez.
Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir nezaretçinin sorumluluğu altında, olanak
varsa, o lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 30 santimetre yakınında,
ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.
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Delinme, doldurulma, ateşleme ve pasanın kaldırılması sırasında, çalışma alanında,
görevlilerden başkasının bulunması yasaktır.
Patlamamış kartuş ve kapsüller bulunması olasılığına karşı, pasalar elle kaldırılır ve
kartuş ve kapsüller aranır; bulunamadığı takdirde, bu pasanın doldurulduğu araba, katarlara
bağlanmaz.
Bu arabaların üzerine tehlike işareti konur; güvenlik önlemleri altında, tek olarak ocak
dışına çıkarılır; dikkatle boşaltılır ve bulunacak patlayıcı maddeler, ambara teslim edilir.
Ateşleyici, lağım deliğinde kalan patlamamış patlayıcı maddeleri zararsız hâle
sokamazsa, bacadaki çalışmayı durdurur; kendisinden sonraki vardiya ateşleyicisine durumu
bildirerek bacayı teslim eder ve nezaretçiye gerekli bilgileri bizzat verir.
Lağım Atılan Yere Girilmesi
Lağım atıldıktan sonra duman ve gazlar iyice temizlenmedikçe ve ateşleyiciyle yetkili
kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe, bu yere hiç
kimsenin girmesine izin verilmez.
Eski Delikler
Geri tepmeyle boşalmış veya patlamaya rağmen kalmış lağım deliklerini, kısmen veya
tamamen kazımak, oyarak temizlemek veya daha fazla derinleştirmek yahut yakınlarında bu
deliklere rastlayacak biçimde yeni delikler açmak yasaktır.
Patlayıcı Madde Kullanma Yasağı
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %1 veya daha çok
metan bulunan kısımlarda
b) Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat
boşlukları ve çatlakları olan yerlerde
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında
d) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında patlayıcı madde kullanılması yasaktır.
Grizu Ölçümü
Ateşleyici, grizulu ocaklarda, lağım deliklerini doldurmadan önce, 25 metre
yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu
ölçmesi yapar.
Bu ölçmede, %1 metan tespit edilirse, lağımlar doldurulamaz.
Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce, ölçmeyi tekrarlar.
Metan oranı %1’in altındaysa, lağımları ateşler, üstündeyse, %1’in altına düşünceye kadar
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ateşlemez. Kömür tozu bulunan, kömür tozu bulunmamakla birlikte tehlikeli kömür tozu
oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, ateşlenecek yerlerde, lağım delikleri
doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu önlemler alınır.

13.12. Ocak Yangınları
Fenni nezaretçi, ocaklarda yangınlara karşı gerekli bütün önlemleri alır. Bunun için
gereken araç ve gereçler ocaklarda hazır bulundurulur.
24 saatte 50’den çok işçi çalıştıran her ocakta, işçiler arasından, bir yangın ekibi
oluşturulması zorunludur.
Ayrıca, fenni nezaretçi tarafından, yangın söndürme düzeninin ve yangın söndürme
ekibinin çalışma şekli ve yöntemiyle ilgili esasları kapsayan bir yönerge hazırlanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yer altında, yer üstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve
güvenliği yönünden önemli konuları tanımlamayı, yer altında, yer üstünde ve sondajla yapılan
madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riskleri belirlemeyi, yer altında, yer üstünde ve
sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Derinliği kaç metreden az olan kuyularda, işçilerin çıkabileceği, sağlam ve bakımlı bir
merdiven bulunması zorunludur?
A)
30
B)
40
C)
50
D)
60
E)
70

2.

Havalandırma esas itibariyle hangi yönde yapılır?
A)
Yukarıdan aşağıya
B)
Aşağıdan yukarıya
C)
Sağdan sola
D)
Soldan sağa
E)
Her yöne

3.
Madencilikte dik ve eğimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra
yerlerini, bu yerlerde bulunan düzenleri tanımlayan terimin adı nedir?
A)
Dekapaj
B)
Freno
C)
Kelebe
D)
Akrosaj
E)
Potkabaç

4.
Genel havasındaki metan oranı ne kadarı geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli
aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe yeniden verilmez?
A)
%0.5
B)
%1
C)
%1.5
D)
%2
E)
%2.5

5.
İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik
yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyi geçemez?
A)
2
B)
4
C)
6
D)
8
E)
20
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14. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II
14.1. Su Baskınları ve Su Atımı (Drenaj)
14.2. İlkyardım, Kurtarma (Tahlisiye) ve İş Güvenliği Teşkilatı
14.3. Açık İşletmeler ve Taşocakları (Yer Üstü Madenlerindeki Çalışmalar)
14.4. İşverenin, Nezaretçilerin ve İşçilerin Görevleri
14.5. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük-Mülga

266

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Su baskınları ve su atımı (drenaj) hakkında kısaca bilgi veriniz.

2)

Açık işletmeler ve taşocakları hakkında kısaca bilgi veriniz.

3)

İşverenin, nezaretçilerin ve işçilerin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maden işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği-II

Katılımcıların, maden işyerlerinde
yapılan çalışmalarda ortaya
çıkabilecek riskleri ve bunlara karşın
alınması gereken önlemleri
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Kazanımın nasıl
elde edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Su baskınları ve su atımı (drenaj)

•

Açık işletmeler

•

Taşocakları

•

İşverenin, nezaretçilerin ve işçilerin görevleri
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14.1. Su Baskınları ve Su Atımı (Drenaj)
Sulara İlişkin Bilgilerin Haritalara İşlenmesi
Fenni nezaretçi, eski çalışma yerlerini ocak içinde veya çevresinde su bulunması
muhtemel tabakaları, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve arızi su birikintilerinin durumunu
genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgileri, ayrıntılı olarak toplamak ve yıllık imalat
haritalarına işlemek zorundadır.
Kontrol Sondajları
Çalışılmakta olan yerler yakınında, su birikmelerinden, eski çalışma yerleri ve sularda
zararlı gazların bulunduğundan kuşkulanılıyorsa, bu gibi yerlerde, uzunlukları 25 metreden
aşağı olmamak üzere, alın yönünde, kontrol sondajı yapılır.
Deniz, göl, nehir altında bulunan madenlerdeki çalışmalar, Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

14.2. İlkyardım, Kurtarma (Tahlisiye) ve İş Güvenliği Teşkilatı
Tehlikelerin ve Kazaların Bakanlıklara Bildirilmesi
İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sarsacak tehlikeler, can kaybına, ağır yaralanmaya veya
zehirlenmeye neden olan kazalar, işveren tarafından, derhal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir.
Bu bildirim, yerel makamlara, genel hükümler çerçevesinde yapılması gerekli bildirme
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
İlk Yardım Kursu
Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere, en az %5'i ilk yardım kurslarında
yetiştirilir. Olanak varsa, daima, aynı işçi grubuyla birlikte çalışmaları sağlanır. Bunlar yılda
bir kez, geliştirme kursuna gönderilir ve bu husus kurs belgesine yazılır.
İlk yardım ekibinde bulunanların adları, ilk yardım odasına ve ocak dışındaki ilan
tahtalarına bir liste hâlinde asılacaktır.
Kurtarma Eğitimi
Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az %3’ü, gerektiğinde
kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.
Kurtarma istasyonunda ve ocaklardaki kurtarma ekibinde bulunanların sayıları, adları,
adresleri ve çalıştıkları vardiyaları gösteren listeler, kurtarma istasyonlarında bulundurulur.
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Kurtarma Planı
Her ocakta kurtarıcıların yararlanması için belli başlı kapıları, barajları, hava
köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon istasyonlarını gösterir bir plan
bulundurulur; bir örneği kurtarma istasyonuna gönderilir.
Planda, hava giriş ve çıkış yolları değişik renklerde gösterilir.
Güvenlik Başmühendisliği, Mühendisliği ve Nezaretçisi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında inceleme ve denetimleri yapmak, sonuçlarına
göre gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak üzere, işveren tarafından, 300’den az işçi
çalıştırılan her ocağa bir güvenlik nezaretçisi, 300’den çok işçi çalıştırılan her ocağa bir
güvenlik mühendisi atanır. Birden çok güvenlik mühendisi bulunan işletmelerde, ayrıca, bu
güvenlik mühendislerinin bağlı bulunacağı bir güvenlik başmühendisliği kurulur.
Telefon Haberleşmesi
Bir vardiyasında en az 50 işçi çalıştırılan veya ocak ağzından itibaren 1000 metre
uzaklığa kadar yayılmış olan ocaklarda, uygun yerlere, ocağın çeşitli bölümleri ve ocak içiyle
dışı arasında haberleşmeyi sağlayacak yeter sayıda telefon konur.
Ocağa konulacak olan telefon santralları, hava giriş kısmında güvenlikli bir yere
yerleştirilir.

14.3. Açık İşletmeler ve Taşocakları (Yer Üstü Madenlerindeki
Çalışmalar)
Kitle ve Blok Kayması ve Parça Düşmesi
Kazı yapılan ve lağım atılan kademe cepheleri, şantiyeler, işçilerin geçtiği bunlara yakın
yollar, taşım yolları, kitle ve blok kayması ve parça düşmesi olasılığı yönünden ilgili nezaretçi
tarafından sürekli olarak denetlenir. Varsa, tehlike giderilmeden bu işle görevlendirilen
işçilerden başkası buralarda çalıştırılamaz.
Şevlerde Çatlak Sökümü
Yüksekliği 5 metre ve eğimi 30 dereceden çok olan şevlerde, çatlak sökümü vb.
çalışmalarda, işçilere emniyet kemerleriyle baret, emniyet ayakkabısı vb. kişisel koruyucular
verilir.
Kademe Yüksekliği ve Şev
Elle kazı ve yükleme yapılan açık işletmelerde kademe yüksekliği, 3 metreyi, şev
sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan
yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde
45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.

271

Makina Çalıştırılan Kademelerin Yüksekliği
Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıldığı ve derin lağım deliklerinin uygulandığı
kademelerin yüksekliği, kullanılan kazıcı ve doldurucu makinaların bom yüksekliklerine veya
lağım deliklerinin boyuna göre artırılabilir.
Ateşleme Sırasında Güvenlik Önlemleri
Yol, bina, köprü, elektrik, telgraf, telefon, havai hat vb. sabit tesislere, 70 metre uzaklık
içerisinde, patlayıcı madde kullanmak yasaktır. Ateşleme sırasında işçilerin ve sözü edilen
tesislerin korunmaları için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

14.4. İşverenin, Nezaretçilerin ve İşçilerin Görevleri
Fenni Nezaretçi Yardımcısı
Çalıştırılan işçi sayısı, 24 saatte 300’ü geçen ocaklarda, fenni nezaretçiye yardımcı
olmak üzere bir ve artan her 200 işçi için, ayrıca bir yardımcı atanır. Bunların maden mühendisi
olması gereklidir.
Fenni Nezaretçilerin Nitelikleri
Fenni nezaretçi görevini üstlenecek maden yüksek mühendisi veya mühendisinin bir
maden işletmesinin teknik işlerinde, en az 5 yıllık deneyiminin bulunması zorunludur.
Grizulu veya kendiliğinden yanmaya elverişli kömür damarlarının bulunduğu
işletmelerde görevlendirilecek fenni nezaretçilerin, bu 5 yıllık süreyi, aynı nitelikteki ocaklarda
geçirmiş olmaları gerekir.
Daimi Nezaretçi
Daimi nezaretçinin, sürekli olarak, işletmede bulunması zorunludur.
Deneyimli İşçiler
Ocak içinde, herhangi bir işte, en az 6 ay çalıştıktan sonra, bu işi yalnız başına
yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum sağladıklarına yetkililerce
kanaat getirilen işçiler, deneyimli işçi sayılırlar.
Güvenlik Denetimleri
Her vardiyada, en az iki kez, ocağın her yerinde, nezaretçiler tarafından, güvenlik
denetimleri yapılır.

272

14.5. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında
Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük-Mülga
Tüzük, mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine istinaden çıkarılmış 10 kısım
ve 384 maddedir.
Söz konusu tüzük aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesini amir kılmaktadır.
Tüzüğün 1. Kısmında;
Tüzüğün amacını belirtir şekilde kapsamı (tünel yapımı da dâhil) , tanımlar, kurma izni
ve işletme belgesi ile fenni nezaretçini denetimine ait hususlar,
Tüzüğün 2. Kısmında;
Maden ocaklarında yer altı işleri;

taşınması,


Yollar, iki yol zorunluluğu, kuyular arası bağlantı, merdiven, malzeme
İmalat haritası,


Patlayıcı maddeler (cinsi, kayıtlarının tutulması, kullanılması, depolanması,
taşınması, kullanıcıların nitelikleri vs.),

Tahkimat ve dolgu işleri (tahkimat zorunluluğu, tahkimat yönergesi, tahkimat
denetimi, dolgu işlemi ve zorunluluğu),

bakımları,

Taşıma (yolların nitelikleri, yaya yolları, kancalama, lokomotiflerin nitelik ve


Yangınla ilgili kurallar, akaryakıt maddeleri ile ilgili işler, halatla taşımada
işaretleşme düzeni,

Çancı ve vinççiler, konveyörler, işçilerin yer altında taşınması, mekanik
araçlarla taşıma, kuyularda taşıma, kuyuların bakımı, kafesler, halatlar ve nitelikleri, güvenlik
katsayısı,

Havalandırma (hava hızı, havalandırma sistemi, hava ölçümleri, havalandırma
planı, havalandırma sisteminin denetimi, sıcaklık ve nem ölçümleri),

Havasında %19’dan az oksijen,%2’den çok metan %05’den çok CO bulunan
ocaklarda işçi çalıştırılamayacağı,


Grizulu ocaklar, kömür tozları ve toz patlamalarına karşı önlemler,
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Havasında %2’den çok metan bulunan ocaklarda sadece işçileri kurtarma işi
yapılabileceği,


Havasında %1 metan bulunan yerlerde patlatma yapılamayacağı,


Her işçiye madenci lambası verileceği, grizulu ocaklarda emniyet lambası
mecburiyeti, emniyet lambalarında yalnızca benzinin yakıt olarak kullanılması, lambaların
kayıtlı verilip alınması,


Su baskınlarına karşı alınacak önlemler ve durumun Bakanlıklara bildirilmesi,


Ocaklarda meydana gelebilecek yangınlar,
derinleştirilmesi sırasında taşıma ve işaretleşme düzeni,

kuyuları

kazılması

ve

Tüzüğün 3. Kısmında;

Elektrik şebekesi, elektrik rapor defteri tutulacağı, gaz ve toz patlaması olan
ocaklarda elektrikle ilgili önlemler, elektrikli aygıtlar ve iletkenler, tesisler ve patlamalara karşı
alınacak önlemler,


Grizulu ocaklarda anti grizulu malzeme kullanılacağı



Lokomotiflerin eksoz gazlarının dışarı verilmemesi için sistem bulundurulacağı



Alev sızdırma aygıtların kullanılması gerektiği

Tüzüğün 4. Kısmında;


Makine ve mekanik malzemelerin nitelikleri



İçten yanmalı motorların ocak içinde kullanılabilmesinin Bakanlığın iznine tabi



Hava kompresörlerinin ve basınçlı hava depolarının standartlara uygun olması

olması

Tüzüğün 5. Kısmında;


Tehlikeyi ilk görenin müdahale etmesi veya derhal nezaretçiye haber vermesi



Tehlikeli yerlerden derhal işçilerin özel görevli kişilerce tahliyesi


7 gün iş göremezlik durumunda Bakanlığa bildirim, kaza istatistiklerinin
tutulması ve Bakanlıklara (ÇSGB ve ETKB) bildirilmesi


İlkyardım elemanı, ilk yardım odası ve ilk yardım malzemesi bulundurulması
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Kurtarma ve iş güvenliği teşkilatının kurulması, kurtarma istasyonu yönergesi
ve planlarının hazırlanması ve tatbikatlarının düzenli yapılması


İş güvenliği başmühendisliği, mühendisliği ve nezaretçiliğinin kurulması

Tüzüğün 6. Kısmında;

Bir vardiyada en az 50 işçi çalıştırılan veya ocak ağzından 1 km. uzaklığa kadar
yayılmış ocaklarda yer üstüyle haberleşmek için telefon sisteminin kurulması


İzinsiz ocağa girilemeyeceği


Sigara, kibrit, çakmak, yanıcı madde ve alkolün ocağa sokulamayacağı ve ocağa
girmeden önce üst araması yapılacağı


Düşme tehlikelerine karşı emniyet kemeri kullanılması



İşçilerin yer altında tek başına çalıştırılamayacağı



Ocağa girenleri için kayıt defteri tutulması



Vardiya sonucunda her işçinin ocaktan çıkarılması

Tüzüğün 7. Kısmında;


Açık işletmeler için yönerge ve yıldırıma karşı tedbirler



Çatlak sökümü, kaya-şev stabilitesi için kademe tasarımı



Mekanik araçlarla yapılacak üretimlerde ayna yüksekliğinin tespiti



Gece çalışmalarda yeterli aydınlatma, patlatma işleri

Tüzüğün 8. Kısmında;

hükümler


Maden işletmeleri ve taşocaklarının karo tesisleri (yer üstü tesisleri) ile ilgili
Ateşleme sırasında alınacak güvenlik önlemleri

Tüzüğün 9. Kısmında;


24 sa. İşçi> 300 çalışan ocaklara bir fenni nezaretçi yardımcısı atanması


Fenni nezaretçinin en az 5 yıllık deneyime sahip maden yüksek mühendisi veya
mühendis olması


Daimi nezaretçinin sürekli ocakta bulunması
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Gücü 100 kilovoltun üstünde motorlar bulunan işyerleri için en az 3 yıl
deneyimli bir elektrik mühendisi bulundurulması

Ocak içinde herhangi bir işte en az 6 ay çalıştıktan sonra tek başına bu işi
yapabileceğine yetkililerce kanaat getirilen işçilerin deneyimli işçi sayılması


İşçilerin mevzuata uygun verilen talimatlara uymasının zorunlu olduğu


Her vardiyada en az iki kez ocağın bütün bölümlerinin nezaretçi tarafından
denetlenme zorunluluğu

Tatil günleri veya çalışma yapılmayan zamanlardan sonra ocağın güvenli
olduğunun nezaretçi tarafından denetlendikten sonra ocağa işçi sokulabileceği
Tüzüğün 10. Kısmında;


İşletmenin terk edildiğinin bir ay içerisinde Bakanlıklara bildirime zorunluluğu



Radyoaktif maddelerle yapılan çalışmada özel önlem alınma zorunluluğu

AB direktifleri esas alınarak çıkarılan yönetmelikler aşağıda belirtilen hükümleri
içermektedir.
Yer Altı ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
1. BÖLÜM
Amaç;
Yönetmeliğin amacı, yer altı ve yer üstü maden işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık ve
güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.
Bu yönetmelik;


92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda hazırlanmıştır.



4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yer altı ve yer üstü maden işyerlerini

kapsar.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine göre düzenlenmiştir. (21.2.2004–
25380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Yer altı ve yer üstü maden işleri:
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Madenlerin yer altı veya yer üstünden çıkarılması,



Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması,



Çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini ifade eder.

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin
4’üncü maddesinin (a) bendinde tanımlanan sondajla maden çıkarma işleri bu tanım
kapsamında değildir.
b) İşyeri: Yer altı ve yer üstü maden çıkarma işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı
tesisler ve binalar ile işçilere ait yatıp kalkma yerleri, hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları
dâhil çalışma yerlerinin tümünü ifade eder.
2. BÖLÜM
Bu bölümde işverenin genel yükümlükleri belirtilmiştir.
a)- İşverene, işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla

Çalışma yerlerinin, çalışanlara tehlike yaratmayacak şekilde tasarlanması, tesis
edilmesi ve bakımının yapılması

yapılması

İşyerinde yapılacak her türlü işin yetkili kişinin nezareti ve sorumluluğu altında


yapılması

Özel riskleri bulunan işlerin konunun uzman kişilerce ve talimatlara uygun



Tüm güvenlik talimatlarının işçilerin anlayacağı sadelikte olması



Yeterli ilk yardım donanımı sağlanması



Düzenli aralıklarla sağlık ve güvenlik tatbikat yapılması


İşçilerin maruz kalabilecekleri riskler, bu risklerin değerlendirilmesi, gerekli
önlemler, çalışma yerlerinin ve iş ekipmanlarının güvenli şekilde tanzimi, seçimi, kullanımı ve
bakımında yapılacak hususları içeren Sağlık Güvenli dokümanı hazırlanması


Sağlık ve güvenlik dokümanının güncellemesi


Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait çalışan bulunduğu durumlarda her
işverenin kendi işçilerine karşı sorumluluk hükmü getirilmiş. Alınacak tedbirler için ana
işverenin koordinasyon yapıp tedbirleri aldırma yükümlülüğü getirilmiş.


Meydana gelen iş kazasını ilgili bölge müdürlüğüne 2 iş günü içinde bildirme
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b) İşyerinde patlama, yangın ve sağlığa zararlı gazların ortaya çıkmaması için her türlü
önlem alınması
c) İşverene, işçilerin tehlike anında kolayca işyerini terk etmelerini sağlayacak ortamı
kurma mecburiyeti getirilmiş.
d) Tehlike anında yardım, kaçma ve kurtarma işlemlerinin derhal yapılabilmesi için
gerekli ikaz ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurma mecburiyeti
e) İşçiler ve temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler hakkında
bilgilendirilme
f) İşçilerin yaptıkları işler ve maruz kaldıkları riskler dikkate alınarak işe girişlerinde ve
periyodik sağlık kontrolleri yapılması
g) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarda işçiler veya temsilcilerinin görüşlerini alma
ve katılımlarının sağlanması
h) Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak işyerlerinin bu yönetmeliğe uygun,
bundan önce açılmış işyerleri için 1 yıl geçiş süresi getirilmiştir.
EK BÖLÜM A

İşyerinde tehlike ve risklere karşı çalışanların korunmasını sağlayacak etkin
organizasyon ve gözetim sistemi kurma yükümlülüğü getirilmiş.


Ergonomik kriterlerin dikkate alınması hükmü getirilmiş.


İşverene, işyerinde yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu kişi ataması
(teknik nezaretçi, İSG uzmanı gibi) veya yeterli uzmanlığa sahip olması durumunda işverenin
bu sorumluluğu üstlenebileceği hükmü getirilmiş.

İşyerinde işveren adına gözetim görevi yapacak yetkili bir kişinin atanma
yükümlülüğü getirilmiş.


İşyerinde işe uygun kalifiye işçi istihdamı yükümlülüğü getirilmiş.


Çalışanlara eğitim verme, verilen talimatların anlaşılır olması yükümlülüğü
getirilmiştir.

Sağlık ve güvenlik kuralları ve iş ekipmanlarının güvenli kullanımı için anlaşılır
şekilde yazılı talimat yükümlülüğü getirilmiş.

Tehlikeli işlerin ve diğer işlerin yapılmasında çalışma izin belgesi (iş
emri)düzenleme yükümlülüğü getirilmiş.
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İşyerinde uygulanan sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirli aralıklarla gözden
geçirilmesi yükümlülüğü getirilmiş.

Kullanılacak iş ekipmanının seçimi ve kullanılması sağlık ve güvenlik şartlarına
uygun olma hükmü getirilmiş.


İş ekipmanının işe ve ortama uygun nitelikte olma hükmü getirilmiş.



Ekipmanın tehlike yaratmayacak koruyuculu olma zorunluluğu getirilmiştir.


Ekipmanlar için bakım planı yapılması, kontrol ve testlerine ait kayıtların
tutulması yükümlülüğü getirilmiş.

getirilmiş.

Güvenlik ekipmanlarının her zaman kullanıma hazır bulundurma yükümlülüğü


Patlayıcı ortam oluşumunun engellenmesi ve kullanılacak ekipmanın seçiminde
bu durumun dikkate alınma yükümlülüğü getirilmiş.

Patlayıcı ortamda sigara içilmemesi, alevli ateş kullanılmaması, gerekli kişisel
koruyucu kullandırılması zorunluluğu getirilmiş.

belirtilmiş.


getirilmiş.

Yeterli sayıda ve nitelikte yangın söndürme aracı bulundurma yükümlülüğü
Patlayıcı ortamlar için detaylı planlar hazırlama yükümlülüğü getirilmiş.
Patlayıcı ortamlarda gerekli uyarı ve işaretler kullanılma yükümlülüğü


Patlayıcı maddeler depolanması, taşınması ve kullanılması için organizasyon
yapılıp uzman kişilerce bu işlerin yapılması yükümlülüğü getirilmiş.


Ulaşım yollarının bakımlı, güvenli ve işaretli olması yükümlülüğü getirilmiş.


Açık alanlarda gerekli aydınlatma, işaretleşme sistemi kullanma, olumsuz hava
koşullarından korunma konusunda önlemler için yükümlülükler getirilmiş.

Tehlike alanlarının işaretlenmesi, bu alanlara görevli olmayanların girmesini
engelleme, bu alanlara girme yetkisi olanların güvenliği için tedbir alma yükümlülüğü
getirilmiş.

Kaçış ve imdat çıkış yollarının sürekli kullanıma hazır, yeterli genişlikte ve
işaretli olma yükümlülüğü getirilmiş.

Tehlike anı için işçilerin eğitilmesi, kurtarma ekipmanlarının kolay erişilir
durumda olması yükümlülüğü getirilmiş.
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Düzenli aralıklarla güvenlik tatbikatlarının yapılması hükmü getirilmiş.


İşyerinin kapasitesine uygun ilk yardım elemanı, ilk yardım donanımı sağlama
yükümlülüğü getirilmiş.

İşyerinin yeterli aydınlatılması ve aydınlatma sisteminin çalışanlar için risk
oluşturmayacak şekilde tesis edilmesi yükümlülüğü getirilmiş.

Soyunma yerleri, duş, lavabo, yatakhaneler ve yemekhane için nitelik ve hijyen
kuralları sağlama yükümlülüğü getirilmiş.

Hafriyat alanı, atık yığını ve çöktürme havuzları risk oluşturmayacak şekilde
tasarlanıp kullanma yükümlülüğü getirilmiş.

Yer üstü yardımcı tesislerin gerekli sağlamlık ve çalışanların konforuna uygun
durumda olma yükümlülüğü getirilmiş.


Sigara içmeyenler için ayrı dinlenme yeri yapılması yükümlülüğü getirilmiş.



Gebe ve emzikli kadınlar için dinlenebilecekleri şartların sağlanması belirtilmiş.


Engelli işçiler için önlemler alınması (kullandıkları yerler ve ekipmanların bu
işçilerin rahat kullanacağı şekilde olacak) hükmü getirilmiş.
EK BÖLÜM B

Yer üstü maden işletmeleri içinde sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanıp işlerin
buna göre yürütülmesi yükümlülüğü getirilmiş.

Yer üstü maden işletmelerinde uygulanacak üretim yöntemi ve alınacak tedbirler
sağlık ve güvenlik dokümanına işlenip güncelleme yükümlülüğü getirilmiş.
EK BÖLÜM C

Yer altı çalışmaları için imalat planı hazırlanması yapılan işlerin bu plana göre
yapılıp ve plana güncel olarak işlenme yükümlülüğü getirilmiştir.

Yer altı çalışmaları için, işçilerin kolayca ulaşabileceği birbirinden bağımsız ve
güvenli yapıda en az iki ayrı yol ile yer üstüne bağlanma yükümlülüğü getirilmiştir.

Yer altı çalışma mahallerinin güvenli olması, işçilerin kullandıkları yolların
işaretlenmesi hükmü getirilmiştir.

Taşıma araçlarının güvenli olma, taşıma işlerinin yazılı talimatlara göre
yapılması ve araçların düzenli bakımlarının yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.
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Yer altında uygulanacak tahkimatın planlaması yapılıp bu plan dâhilinde
tahkimatın sürekli sağlam tutulması yükümlülüğü getirilmiş.

Yer altında çalışanlar için sürekli sağlıklı solumayı sağlayacak gerekli
havalandırma sistemi kurulup işletilmesi yükümlülüğü getirilmiş.


Doğal veya mekanik havalandırmanın kusursuz sağlanması amir kılınmış.


Grizulu maden ocaklarında bu durum dikkate alınarak havalandırma sisteminin
tesisi, kullanılacak makine ve teçhizatın tesisi işleri için uyulması gereken sağlık ve güvenlik
kuralları belirlenip uygulama yükümlülüğü getirilmiş.

Grizulu ocaklarda sigara içilmesi, alev ve kıvılcım çıkarabilecek madde
taşınması yasaklanmış.

Toz, gaz oluşma ihtimali olan ocaklarda baraj yapma, düzenli ölçüm ve kontrol
yapma yükümlülüğü getirilmiş.

Gaz kaçağı, göçük veya su baskını olabilecek yerler için ayrıca plan yapılacak
ve sürekli bu durumlar kontrol edilecek.

Kendiliğinden tutuşma özelliği olan damarlarda durumun önceden fark
edilebilmesi için uygun uyarı sistemi bulundurulma yükümlülüğü getirilmiş.

İşçilere gerektiğinde kullanmaları için solunum cihazı gibi kurtarma araçları
verilmesi ve bunların kullanımının öğretilmesi yükümlülüğü getirilmiş.


Yer altında çalışan işçilere uygun kişisel lamba verilme yükümlülüğü getirilmiş.



Yer altında giren işçilerin isim listeleri tutulma yükümlülüğü getirilmiş.



İşyerinde kurtarma teşkilatı kurulma yükümlülüğü getirilmiş.

Yer Altı ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İle Getirilenler


Yer altı ve yer üstü maden işlerinin tanımı



Maden işyeri tanımı



İşyerinin, makine donanımın tesisinde tehlike ve riskin dikkate alınması


yürütülmesi


Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlama ve işlerin bu dokumana göre
Risklerin ve özel risklerin belirlenmesi
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Tüm güvenlik talimatlarının anlaşılır şekilde olması



İşlerin kalifiye elemanlarca yapılmasının sağlanması


Yapılacak işlerle ilgili planlar hazırlanması (iş ekipmanlarının kullanımı,
bakımı, havalandırma sistemi, aydınlatma sistemi, ısıtma sistemi gibi)

Aynı işyerini birden fazla işverenin kullanması durumunda her işverenin kendi
işçisinden sorumlu olması ve işyerinin bütününden sorumlu işverenin ise koordinasyon yapma
zorunluluğu


İşyerinde sağlık ve güvenlik organizasyonunun kurulması



İşçilerin eğitimi



İşçilerin bilgilendirilmesi



İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması



İşaretleşme, uyarı ve iletişim sisteminin kullanılması


Sorumlu personel bulundurulması, işverenin yeterli beceriye sahip olması
hâlinde bu sorumluluğu üstlenebilmesi


Uzman kişi çalıştırılması



Koruyucu donanımların kullanılması için eğitim



Güvenlik tatbikatlarının düzenli aralıklarla tekrarlanması



İşyerinde tehlikeli alanların ve ortamların açıkça belirtilmesi için işaretlenmesi



Sigara içmeyen işçiler için önlemler alınması (ayrı dinlenme yeri gibi)


Engelli işçiler için özel önlemler alınması (bu işçilerin kullandıkları donanım ve
mekânlarda)


Gebe ve emzikli kadınların dinlenmeleri için özel önlemler alınması



Yer altı çalışmalarında iki yol zorunluluğu



İmalat haritası hazırlama



Grizulu ocaklar için özel önlemler (kullanılan ekipman, ölçümler vs.)



Gaz kaçağı, göçük veya su baskını durumları için özel önlemler



Yer altında çalışan işçilerin kayıtlarının tutulması
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Kurtarma teşkilatının kurulması.

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İle Getirilenler
Amaç;
Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık
ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.
Bu yönetmelik;


92/91/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda hazırlanmıştır.



4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yer altı ve yer üstü maden işyerlerini

kapsar.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine göre düzenlenmiştir. (22.2.2004.25381
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
Tanımlar
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Sondajla maden çıkarma işleri:


Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması



Arama amacıyla sondaj yapılması



Çıkarılan madenlerin, işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini

b) İşyeri: Sondajla maden çıkarma işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve
binalar ile işçilere ait yatıp kalkma yerleri dâhil çalışma yerlerinin tümünü ifade eder.


Sondajla maden çıkarma işlerinin tanımı



Sondajla maden çıkarılan işyeri tanımı



İşyerinin, makine donanımın tesisinde tehlike ve riskin dikkate alınması


yürütülmesi

Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlama ve işlerin bu dokumana göre



Risklerin ve özel risklerin belirlenmesi



Tüm güvenlik talimatlarının anlaşılır şekilde olması
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İşlerin kalifiye elemanlarca yapılmasının sağlanması


Aynı işyerini birden fazla işverenin kullanması durumunda her işverenin kendi
işçisinden sorumlu olması ve işyerinin bütününden sorumlu işverenin ise koordinasyon yapma
zorunluluğu


İşyerinde sağlık ve güvenlik organizasyonunun kurulması



İşçilerin eğitimi



İşçilerin bilgilendirilmesi



İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması



İşaretleşme, uyarı ve iletişim sisteminin kullanılması


Sorumlu personel bulundurulması, işverenin yeterli beceriye sahip olması
hâlinde bu sorumluluğu üstlenebilmesi


Uzman kişi çalıştırılması



Koruyucu donanımların kullanılması için eğitim



Güvenlik tatbikatlarının düzenli aralıklarla tekrarlanması



İşyerinde tehlikeli alanların ve ortamların açıkça belirtilmesi için işaretlenmesi



Sigara içmeyen işçiler için önlemler alınması (ayrı dinlenme yeri gibi)


Engelli işçiler için özel önlemler alınması (bu işçilerin kullandıkları donanım ve
mekânlarda)


Gebe ve emzikli kadınların dinlenmeleri için özel önlemler alınması


Kıyılarda ve denizlerde tesislerin amaca uygun çevre şartlarına dayanıklı
kurulması, kontrol ve bakımının yapılması

belirtilmesi

Özel tehlike bulunan alanların sınırlandırılması, gerekli uyarı işaretleri ile


İş ekipmanları, gerektiğinde uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda
ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılması

Sondaj kuyusu açılması sırasında püskürmelerden korunmak için uygun kontrol
ekipmanı bulundurulması ve bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler
dikkate alınacaktır.

284


İşin özelliğine göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde
veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri bulundurulması

Gerekli haller için güvenli toplanma yerleri belirlenecek, buralarda çalışanların
isim listesi bulunacak ve toplanma yerlerinde yapılması gereken işler belirlenecektir.

Denizlerdeki tesislerde tehlike ve risk değerlendirilmesi yapılıp bunlar için
alınacak önlemler belirlenecektir.


Acil durumlar için uzaktan kumanda sistemi bulundurulması


Uzaktan kumanda sistemi, yangından korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu
kontrol sistemine, uzaktan kumanda edebilecek nitelikte olacaktır.

İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye
sahip sesli veya ışıklı sistem

Kıyı, acil ve kurtarma servisleri ile sürekli haberleşmeyi sağlayacak sistem
bulundurulacak ve uyarı sistemleri sürekli enerji kaynaklarıyla desteklenecek.

İşyerinde alınacak tedbirler güvenli tahliye yapılana kadar geçen sürede işçilerin
güvenliğini sağlayacak şekilde kurtarma organizasyonu sağlanacaktır.


İşçilere hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilecektir.


Her işyerinde acil durumlar için uygun ve yeterli tahliye araçları ile denize doğru
kaçış imkânları bulunacaktır.

İşyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma koşulları için acil durum planı
hazırlanacaktır.

Plan, yedek deniz araçları ve helikopterler ile bunların yüklenme süreleri ve
kapasiteleri ile ilgili kriterleri de içerecektir.

Yedek deniz araçları, tahliye ve kurtarma gereklerini karşılayacak şekilde
düzenlenecek ve donatılacaktır.

Cankurtaran sandalı, botu, simidi ve yeleği, yeterli bir süre hayatta kalmayı
sağlayacak nitelikte ve kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olacak ve arma ekibinin
dikkatini çekmekte kullanılacak araçlarla donatılacaktır.


Acil kullanım için yeterli can kurtarma araç ve gereci hazır bulundurulacaktır.



Cankurtaran teknelerinin operasyon için hazır olduğu teyit edilecektir.


Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilk yardım ekipmanı
bulundurulacaktır.
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İşyerlerinde helikopter pisti, en büyük helikopterin en zor şartlarda kolayca inip
kalkabileceği ve görevini yerine getirebileceği büyüklükte olacak ve helikopter
operasyonlarının kolay yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yerleştirilecektir.

İşçilerin ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli
sayıda, amaca uygun eğitimli acil müdahale personeli helikopter pistinde hazır bulunacaktır.

Sondajla maden çıkartma işletmelerinin açık denizde konuşlandırılması
esnasında, işçilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli olan bütün önlemler alınacak
ve bu önlemler sürekli olmasını gerektiren hususları içermektedir.
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Uygulamalar

287

Uygulama Soruları

288

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Su baskınları ve su atımı (drenaj), açık işletmeler ve taşocakları, işverenin,
nezaretçilerin ve işçilerin görevlerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere, en az yüzde kaçı ilk yardım
kurslarında yetiştirilir?
A)
%5
B)
%10
C)
%15
D)
%20
E)
%25
2.
Ocaklarda çalışan işçilerin,10 kişiden az olmamak üzere en az yüzde kaçı kurtarma
eğitimi almalıdır?
A)
%1
B)
%2
C)
%3
D)
%4
E)
%5

3.
Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne
göre işveren meydana gelen iş kazasını ilgili bölge müdürlüğüne kaç iş günü içinde
bildirmelidir?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
E)
5
4.

Nezaretçiler tarafından güvenlik denetimleri ocaklarda ne kadar sıklıkla yapılır?
A)
Her vardiyada en az bir kez
B)
Her vardiyada en az iki kez
C)
Her vardiyada en az üç kez
D)
İki vardiyada en az 1 kez
E)
Üç vardiyada en az 1 kez

5.
Açık işletme ve taş ocaklarında, herhangi bir işte, en az kaç ay çalıştıktan sonra, bu işi
yalnız başına yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum sağladıklarına
yetkililerce kanaat getirilen işçiler, deneyimli işçi sayılır?
A)
1 ay
B)
3 ay
C)
6 ay
D)
9 ay
E)
12 ay
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