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Geçen sayıdan devam
Sağlık gözetimi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yapılır:
      Çalışanların korunması,

Maruziyete bağlı deri sorunlarının erken tedavi
edilebilmesi için mümkün olduğunca erken teşhiş edilmesi
ve bu amaçla kişilerin bilgilendirilmesi,

Karşılaşılması muhtemel hastalıklar konusunda erken
uyarı sağlanması.
Sağlık gözetimi asla maruziyeti kontrol etme ihtiyacını
azaltma ya da cildi çimentodan temizleme olarak
algılanmalıdır.
Basit bir sağlık gözetimi genellikle yeterli olacaktır. Cilt
incelemesi yetkili kişilerce düzenli olarak yapılmalı, sonuçlar
kaydedilmelidir. İşverenin, uygun bir sağlık gözetimi
programı oluşturması için bir işyeri hekimi ya da sağlık
memurundan destek alması gereklidir.
Ayrıca deri incelemelerini yapmak üzere işveren tarafından
görevlendirilen ve işyeri hekimince eğitilen bir "sorumlu kişi"
belirlenebilir. Çimentoya bağlı dermatitin belirtilerini
tanıyabilecek yetkinlikte eğitilmiş bu kişi, tespit ettiği tüm
bulgu ve vakaları işverene veya işyeri hekimi gibi yetkili bir
kişiye iletmelidir.
İşveren, sağlık gözetimi kayıtlarını tutmalı ve çalışanlara
sağlık riskler ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında
bilgi, talimat ve eğitim vermelidir. Bu bilgiler, dermatite özgü
semptomların (belirtilerin) tanınmasını da kapsamalıdır.
Çalışanlar, ciltlerinde bu tür belirtilerin olup olmadığını
incelemeye ve bildirimde bulunmaya teşvik edilmelidir.
Çalışanların tespit ettikleri belirtiler "sorumlu kişi"ye veya
işyeri hekimine bildirilmelidir.
Tozların Solunması
Toza maruziyet, hazır beton kullanımı gibi yöntemlerle
ortadan kaldırılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda
riskler değerlendirilmeli ve uygun kontrol önlemleri
uygulanmalıdır.
Elle Taşıma
Ağır yüklerin elle aşınması önemlidir. Özellikle, çimentonun
25 kglık torbalar halinde veya ambalajsız tedarik edilmesi
sağlanmalıdır. Elle taşınmanın kaçınılmaz olduğu
durumlarda riskler değerlendirilmeli ve uygun kontrol
önlemleri alınmalıdır.

Yazının Tamamı için:
http://insaat.calisma.gov.tr

                                                     CETA MAKİNA A.Ş. ÇANAKKALE ŞANTİYESİ                                ikinci sayfa

Görüşülen konuların başlıkları:
- Sahadaki çalışmalarda, bu güne kadarki gözlemlerde
rastlanmadığı kadar fazla baret kullanmama olduğu, sebebi
hakkında Bilgin Candemir bilgi sordu. Alınan yorumlarda
özellikle vinç operatörlerinin baret kullanmadığı hatta terlikle
dolaştıkları görüldüğü, durumun yönetime aktarıldığı ifade
edildi. Bu vahim durumun yönetim tarafından acilen
değerlendirilerek kişisel Koruyucuların Kullandırılması
konusunda gerekli çabaların yapılmasına, (sorumlu: Ahmet
Çakmakçıoğlu),
- Bir önceki toplantının neticeleri görüşüldü;
� Elektrikçilerimiz tarafından tüm elektrikli ekipmanların
(taşeronların elektrikli ekipmanları dahil) periyodik kontrollere
devam edilmesine, (sorumlu: Mehmet Uygun, Serdar Topal)
� Revirde geçtiğimiz ayın kayıtları değerlendirildiğinde;
� Göze çapak kaçması olaylarının, bu ay da ilk sırada

devam ettiği ciddi vaka olmadığı ifade edildi.
� Bir düsme vakası olduğu, bunun da evde spor yaparken

meydana geldiği teyit edildi, 
� Toplam ay içinde 38 kayıt olduğu, bunlardan 5’i 2 gün

istirahat, 4’ü 1 gün istirahat, 8’i sevk ve diğerlerinin ilaçla
tedavi olduğu teyit edildi.
- Yemekhane kontrollarında; Sinek mücadelesinde başarı
sağlandığı, genel problemlerle uğraşıldığı teyit edilerek aşırı
sıcaklarda yemek bozulmasını hızlandıracak unsurların
oluşmaması için daha sık kontrol yapılmasına(Takip: Hüseyin
Dilber, Dr. Vedat AYDOĞANLAR)
- Bir önceki ay ifade edildiği gibi “Ek resimlerle tespit edilen
olumsuzluklarla ilgili görüşler dile getirilerek ve yüksekte
çalışmaların yoğunluk kazanması ile yeni oluşacak riskleri
kabul edilebilir sınırlara getirebilmek için bütün personelin
kişisel koruyucu kullanma konusunda çok sık uyarılmasına”,
(tüm personel)
- Temmuz ayında en güvenli çalışan olarak adaylardan Erhan
SELVİLİOĞLU’nun seçilmesine ve yarım cumhuriyet altını ile
ödüllendirilmesine,



1971 Çanakkale-Bozköy doğumlu. 13.07.2006
dan bu yana Ceta elemanı. Çocukları Barış ve
Derya'ya düşkün olan Mehmet çok para
kazanırsa dişlerini yaptıracak. İş güvenliği
yaşamın kendisi, hayatın anlamı diyen Mehmet
arkadaşları arasında iyi montaj ustası olarak
bilinir. İyi bir baba olmak istediğini söyleyen
Mehmet'e başarılar dileriz.

1981 Çanakkale-Pınarbaşı doğumlu. 4 evli
kardeşin en küçükleri. Halen bekar olan Erhan,
"Evlenmek için çok kazanmak lazım diyor"
Erhan, benim için sağlıklı ve güvenli çalışarak
çalışmak ibadettir, demektedir. Şampiyon
olduğu için değil özde Fenerbahçe tarftarı
olduğunu söylüyor. Hayatta en çok istediği
şeyin bilgili olmak ve gezmek olduğunu
söylüyor. Gezenin de okuyanın da bilgili
olduğunu söyleyen Erhan İş Güvenliği
konusunda daha çok öğreneceklerim var diyor.
Anne ve babasına düşkün, onlara hayırlı evlat
olmak için çabalayan Erhan'a başarılar
diliyoruz.

Nee,  BARETİNİ 
GİYMEYEN Mİ VAR

NERDE, 
NERDE

Ahmet bey mi Nerde, 
bi sorayım.
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                 Fikret ÇALIŞEL  Kütahya  27 Temmuz
             Dursun TOKCAN  Düzce 01/Temmuz
       Kenan KURT  İstanbul  01/Temmuz
  Serdar TOPAL  Çanakkale 03/Temmuz
HasanHüseyin AKGÜN  Işıklar  13/Temmuz
      Serdar AKGÜN  Adana  17/Temmuz
           Mehmet Ali YETKİN  Tülüler  17/Temmuz
                  Alaattin GEÇKİN  Pınarbaşı  18/Temmuz
Kadir EREN  İzmir  01 Agustos
Mehmet TURHANLI  İntepe  02 Agustos
Şaban EROĞLU Osmaniye  08 Agustos 
Mert ARIKAN  Antalya   28 Agustos
Metin Şevik  Çomaklı  28 Agustos
Tuncay AKTAŞ  Üvecik  29 Ağustos

TEMMUZ

AĞUSTOS

28.08.1981de Antalya' da Çimentocu ailenin ilk çocuğu
olarak dünyaya geldi.Yıldız Teknik Ünv.den Mak.Müh. olarak
mezun oldu ama yetmedi aynı Ünv.de İşletme Yük. Lisans
Eğitimini tamamladı. Ceta'ya 01 Kasım 2003 den bu yana
(arada askerlik var) değer katmaktadır. Daha önce Sierra
Leone ve Çanakkale modernizasyon projeslerinde de görev
yaptı. Şu anda Akçansa Çanakkale 2. klinker hattı
projesinde Proje Analiz Mühendisliği görevini yürütmektedir.
Dostluğu çok değerli, yaşının üstünde olgunluğu ve birlikte
çalıştığı insanlara değer katan özelliği ile herkesin saygı ve
sevgisini kazandığı örnek kişidir. Eksilmez enerjisi ile gece
gündüz çalışır, biraz vakit bulursa uykunun hakkını verir.
Antalya Spor'a gönülden bağlıdır. Mert'e mutluluk
dileklerimizle başarılar diliyoruz.

Hezretleri
Baretse baret

Ya Hezretleri  
niye bize ALTIN 

yok?

İşçi Vahit, İş Güvenliği 
Kurulunda karar alıyorlar

Ben de zaten Çocuklara verecektim

İşçi Vahit,
Altın bizim için değil.


	Sayfa1

