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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd. web sayfasından alınmıştır.

Geçen sayıdan devam
Çimento Yanıkları
Yaş çimento yanıklara neden olabilir. Bunun asıl nedeninin,
yaş çimentonun bazik özellikte olduğu tahmin edilmektedir.
Çimento, üzerinde diz çökerek çalışıldığında veya çimento
ayakkabı ve eldiven içine girdiğinde deri ile temas sonucu
ciddi bir yanık ya da ülser oluşabilir. 
Bu tür vakaların iyileşmesi bazen aylar alabilir ve çok ileri
vakalarda deri nakli veya uzuv kesilmesi gerekebilir.
Çimento sıçraması sonucu gözde ciddi kimyasal göz
yanıkları da meydana gelebilmektedir.
Tozların Solunması: Çimento kullanımı sırasında (örneğin
torba boşaltılırken veya torba atılırken) yüksek miktarda toz
oluşmaktadır. Çimento tozuna maruziyet, kısa vadede burun
ve boğazın tahriş olmasına neden olmaktadır. Ayrıca yıkım
ve beton kesimi gibi işler sırasında, yüksek oranda silika
içeren tozlara maruz kalınabilmektedir.
Elle Taşıma: Çimento torbalarının kaldırılıp taşınması ve
harç yapımı özellikle sırt, kol ve omuzlarda gerilme ve
burkulmalara neden olabilmektedir. Sürekli olarak ağır yük
kaldıran işçiler, uzun vadede daha ciddi sırt rahatsızlıkları
yaşayabilirler.
Hastalıklardan Korunma ve Sağlık Gözetimi
Deri Teması: Öncelikle çimento ile deri temasının tamamen
ortadan kaldırılması düşünülmelidir. Bunun mümkün
olmadığı durumlarda, çalışma ortamında bulunan çimento
ile doğrudan ya da dolaylı teması en aza indirecek kontrol
önlemleri uygulanmalıdır.
Çimentoya bağlı dermatit oluşumunu en aza indirmenin etkili
bir yolu cildi sıcak su ve sabunla veya başka bir temizleyici
ile yıkamak ve daha sonra kurulamaktır. Lavabolar kolları da
yıkamaya imkan verecek genişlikte olmalı, hem sıcak hem
de soğuk su muslukları olmalıdır. Çalışanlara, giyeceklerini
kurutmaları ve üstlerini değiştirmeleri için uygun yerler
sağlanmalıdır.
Eldivenler cildi çimentodan korumaya yardımcı olabilir,
ancak her türlü inşaat işine uygun olmayabilirler. Yanıklara
neden olacağından eldiven içine çimento kaçmamasına
dikkat edilmelidir. Uzun kollu koruyucu iş elbisesi
kullanılmalıdır.
İşverenler, deri hastalıklarına neden olabilecek maddelere
maruziyet yada hastalık olasılığı söz konusu olduğunda,
çalışanlarn uygun sağlık gözetimine tabi tutulmalarını
sağlamalıdır.
Devamı Gelecek Sayıda.
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Görüşülen konuların başlıkları:
- Kayda değer iş kazasının olmadığı ve Nisan ayındaki
kararların ne durumda olduğu teker teker değerlendirildi,
- Yatakhanedeki küçük çöp kovalarının kapaklarının eksik
olanların tamamlanması ve kapalı tutulasına .
- Elektrikli ekipmanların, kontrollarının mutlaka yapılması
için bu konuda tüm çalışanların yardımcı olmasına,
- Revire intikal eden olumsuzluklardan mikrobik etkili ishal
vakasına ratlanıldığından;

*Temizlik kurallarına uyulmasının önemi etkinliklerle
anlatılıp, takip edilmesine, 

*Yemekhane faaliyetlerinin hizmet ve kalite olarak daha
yakından takibine, hizmet takviyesinin artan personel
sayısına uyumlu olmasına çalışılmasına,

*Ayrıca mevsimsel olarak böcek ve mikrobik
olumsuzlukların artması ihtimaline karşı tedbirlerin gözden
geçirilmesine personelin bu konularda da
bilgilendirilmelerine,
- Ramak kala kartlarının yeteri kadar kullanımın olmaması
nedeni ile sebebin araştırılmasına,
- Yatakhanelere ayakkabılarla girilmemesi için yapılan
çalışmalar çerçevesinde soyunma kabinlerinin uygulamada
yararlı olduğu, bu uygulamaların genişletilerek devamına,
Yatakhanelerin yatma saatinden önce havalandırılmalarının
sağlanmasına,
- Yüksekte ve gece çalışmalarında personelin kişisel
koruyucu kullanmalarının daha yakından takibine, 
- Bu ayın en güvenli ve başarılı çalışanı olarak Recep
ÇİMENTEPE'nin seçilmesine dair kararlar alınmıştır.

GÖREV AŞKI
BÖYLE OLMAMALI

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çeşitli
etkinliklerle kutlandı. İstanbulda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile İSGİAD'ın düzenlediği etkinlik
Harbiye Asgeri Müzede ve CNRda fuar ve
seminerler oldukça yoğun ilgi çekti. 
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04.06.1983 
Mahnudiye 
doğumlu 

15.12.2006'den 
bu yana Ceta'lı.
Çanakkale 18 
Mart Ünv.den  

Mak. Teknikeri 
olarak mezun 

oldu.
Askerliğini 

Jandarma yazıcı olarak bitirdi. Denize ve
bilgisayara karşı dayanılmaz istekli. Kendi
oluşturduğu malzeme takip prog. ile Ceta Stok
Kontrol işini Kadir beyle sorunsuz
yürütmektedir. İş güvenliğini işinin bir parçası
olarak görmekte ve kazasız işi bitireceğimize
olan inancını dile getirmektedir.

20.03.1980 
Geyikli/Çamoba 

doğumlu. Çok 
kısa süren bir 

evliliğin ardından
bekarlık 

sultanlıktır
demektedir. 4 

kardeşden üçü 
beraber 

mücadele 

vermekte, işten zaman buldukça Zealsun
motorsikletiyle gezmeye ve civarda ava
çıkmaktadır. İş güvenliği yaşam kültürüdür,
buna saygı gösteren hayatını mutlu kılar
demektedir. En büyük arzusu mesleğinde en iyi
olmak ve her işe başladığında yeni bir
heyecanla verimli çalışmaya kendini
hazırladığını söylemektedir. Recep'e gelecek
yaşamında başarılar dileriz.

AYIN SORUSU
Bu postallar birbirine ne söylüyor?

BARETSiZ 
DOLAŞAN NE 

OLSUN?

Şimdi bizim ne 
konuştuğumuzu 
zannediyorlar

Güzel soru

Ben sölim mi 
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Çimentocu ve müh. anne ve babanın 2. oğlu olarak 19
mart 1980 de Çanakkale'de doğdu. Trakya Ünv.den
Mak.Müh. Olarak mezun olduğunda ailenin
mühendislik çemberi kapanmış oldu. Kankalarına çok
bağlı dostluğu değerli olan Alper, Ceta'ya Mersin fırın
montatı ile başladı, 1,5 ayı Hırvatistan olarak Kıbris
değirmen projesinde deneyim kazandı. İmalat Müh
olarak Çanakkale Akçansa yatırımına değer
kazandırmaya çalışıyor. İyi bir Beşiktaşlı olan Alper
yaza evlilik programı için de ayrı gayret gösteriyor.
Eksilmez enerjisi ile herkesi memnun etmeye
çalışması en önemli özelliklerindendir. Mutluluk
dileklerimizle başarılar diliyoruz.
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Lütfü AKAY Bayramiç 59/Haziran
Muhammet DEMİR Kırklareli 83/Haziran

Sadi FELEK Üvecik 62/Haziran
Ender SELVİLİOĞLU Pınarbaşı 71/Haziran

Sertaç ÇETİN Balıkesir 83/Haziran
Mücahit GÖNÜL Ezine 83/Haziran

Nurses KADİR Bulgaristan 81/Haziran
İlker ZİREK Çnkale 68/Haziran

Uğur ÜÇÜNCÜ  Akcaabat 65/Mayıs
Haluk ACAR  Lapseki 83/Mayıs
Soner SELVİLİOĞLU Çnkale69/Mayıs
Rıza DURSUN  Ezine 70/Mayıs
Hüseyin AÇIKGÖZ Geyiklikırı 49/Mayıs
Mustafa YILDIRIM Osmaniye 58/Mayıs
Erkan ERTAN Ezine 76/Mayıs
Muharrem FAKILI Ezine 82/Mayıs

G  Ü  L  E  L  i  M

nasıl karıştırdım 
kafasını !!

Oğlum Turhan bu soruda 
bi numara var hemen 

cevap verme.

İşçi Vahit bu 
ay tonaj az 

galiba..

hezretleri bu işler insanda 
akıl bırakmıyor.

 bu taraf sağ mıdı, 
solmuydu?
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