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Sahada ve büroda tüm çalışanlar iş güvenliği eğitimi alarak iş başı
yapmaktadırlar. Şantiyemizde çalışacak alt yüklenici elemanları
dahil her çalışan için SSK müracaati yapıldıktan, diğer yasal
evraklar da tamamlandıktan ve işyeri hekiminin ağır ve tehlikeli
işlerde çalışabilir onayı alındıktan sonra İSG Eğitimi alınıp, kişisel
koruyucu malzeler de teslim edilerek çalışmaya başlanılmaktadır.
Zaman zaman işbaşı eğitimleri de yapılmakta ve hatta aylık İSG
Kurul Toplantılarımız da bir eğitim çalışması ve problemlerimize
çözüm getiren şantiye meclisi gibi çalışmaktadır. İş disiplini ve
saygı - sevgi ilişkisi içinde verimli çalışma, sonuçlarını faaliyet
raporlarında göstermektedir. 

Başdan beri kaba yapıda yapılan çalışma 2.708
adamXsaat'i geçmiştir. Bu geçen süre içinde sadece 2
iş kazası vakamız var. Vucut bütünlüğüne önemli bir
zarar vermeden atlatılan bu iki olaydan gerekli dersi
çıkaran çalışanlarımız bir musibet bin nasihata bedel
demektedirler. 
0,25 olarak planlanan adamXsaat çalışmamız büyük bir
başarı ile Nisan itibariyle 0,16 olarak ilerlemektedir.
Şehrimize önemli bir yenilik getirecek bu çalışma için iş
kazasız, güvenli çalışma ile sonuçlandıracağımıza
inanmaktayız.

Görüşülen konuların başlıkları:
� Mart ayında alınan kararların neticeleri hakkında görüşler
değerlendirildi
� Sapancılar ve işaretçilerin belirlenip, iki grup halinde eğitim
verildiği teyit edildi
�  Saha tertip ve düzeninin aksatılmadan takibine.
� Yaklaşan sıcak havalar nedeni ile çalışma kontrolünün
sıklaştırılmasına, çalışanların su ihtiyacını karşılamak için saha
geneli uygun bölgelere içme suyu temin edilmesine
� Şantiye geneli düşme tehlikesi olan yelerde yapılan
korkulukların işe engel olduğu yerlerde kesilmeden önce iş
güvenliği birimine haber verilmesine, korkulukların, kesildikten
sonra oluşabilecek bir tehlikeyi önleyecek gerekli tedbirler
alındıktan sonra çalışmalara devam edilmesine 
� İşaretçilerin diğer çalışanlardan ayırt edilebilmesi için
turuncu ve sarı renk reflektörlü yelek ışında farklı bir renkte
reflektörlü yelek kullanımı için araştırma ve satınalma
yapılmasına
� Yemek paydosunda ve akşam iş çıkışında çalışanların
baretsiz işyerini terk etmemesi için, taşeron firmalar tarafından
çalışanların baretlerini kamp bölgesinde bırakabilecekleri yerler
temin edildiği ve bu bölge dışında güvenlik noktalarında baret
koyma yeri temin edilmesine
� Saha çalışmalarında resimlerle tespit edilen
uygunsuzlukların sebepleri ve önlemleri konuşuldu.
� Bir sonraki toplantının Mayıs ayında ayni yer ve saatte
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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1. Fehmi Arslan Elektrikçi yardımcısı 03.05
2. İsmet Olcay / Çavuş / 28.05
4. Mehmet Vicdan / inşaat müh. / 15.05
5. Sarp Serttaş / mimar / 13.05
6. Okan bağ / Elektrik müh. / 06.05
7. Abdulkadir Güngör / sağlık memuru / 29.05

MAYIS

Niye
gözlerini 
kırpıyo 
acaba.

Zeugma Antik Kent Çalışmaları

ÖRDEĞİN AKLI


