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EĞİTİMİN AMACI

Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda 

ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı 

alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini 

öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
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ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda katılımcılar;

 Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan 

kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini 

değerlendirir.

 Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan 

kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı 

ve güvenliği önlemlerini açıklar.

www.ilkmak.com



KONUNUN ALT BAŞLIKLARI

 Kapalı ve dar alanlarda  

o Havalandırma

o Patlama ve yangın

o Aydınlatma

o Çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme)

o Kullanılacak iş ekipmanları

 İlgili mevzuat

www.ilkmak.com



Kapalı Alan Nedir?

Kapalı Alan;

Bir işçinin içine girebileceği ve çalışabileceği kadar büyük,

Sınırlı giriş ve çıkışı olan,

Sürekli insan bulunması için dizayn edilmemiş,

ve ayrıca

Normal şartlardan az ya da fazla oksijene sahip,

Zararlı ölçülerde kirlilik içeren bir atmosfer ortamına sahip,

İçerisinde kişiye zarar verebilecek mekanik ekipmanlar 

bulunan,

Kişilerin içine çekilerek yutulmasına neden olabilecek 

tehlikeleri hepsini yada birini içeren

alanlardır. 



Kapalı Alanlara Örnekler

Depolama tankları,

Kimyasal Tanklar,

Kazanlar,

Kanalizasyon Kanalları,

Yer altı depoları,

Silolar,

Vagonlar,

Tüneller,



Kapalı Alan Nedir?

Kapalı alan olarak tanımlanan alanlarda aşağıda verilen 

güvenlik uyarı levhasının olması zorunludur. Bu etiketin yer 

aldığı tüm alanlar “İş İzni Gerektiren Kapalı Alan” olarak 

tanımlanır.

 

 
“CONFINED SPACE” 

No unauthorized entry 

Permit to Work must 
be obtained 

WARNING ! 



KAPALI ALAN ÇEŞİTLERİ

SINIRLI SINIRLI OLMAYAN

Üstü veya yan tarafı açık fakat 

havanın doğal akımını engeleyen 

kadar derin olanlar

Az sayıda girişe sahip olup çevresi kapalı 

olanlar



Kapalı Alanlara Giriş Nedenleri

• Kontrol;
• Bakım;
• Tamirat;
• Kurtarma;

ASLA Başınızı sokarak kapalı alan içine bakmayın!



Kapalı alandaki tehlikeli hava ;

pis hava,

zehirli hava, 

patlayıcı hava 

tozlu hava olarak 

dört grupta incelenir. 



• Pis hava, % 19’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 ve 
hidrojen gibi gazlardır. 

• Tozlu hava ise, içerisinde belli konsantrasyonda 
toz ihtiva eden havayı belirtir.



• Kapalı ortamlarda rastlanabilecek boğucu gazlar 
genel olarak iki sınıfta incelenebilir. Bunlar:

• Basit boğucu gazlar : Karbondioksit (CO2), 
Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), 
Bütan (C4H10), Hidrojen (H2), Azot (N2)

• Kimyasal boğucu gazlar : Karbonmonoksit (CO), 
Hidrojen sülfür (H2S), Hidrojen siyanür (HCN), 
vb. dir.



• BASİT BOĞUCU GAZLAR

Havadaki oksijenin yerini alarak oksijen azlığından 
kaynaklanan boğulmaya sebep olurlar.

 1) Karbondioksit (Siyah Gaz veya Boğucu Gaz) 

Renksiz kokusuz gazdır. Özgül ağırlığı, 1.977 
kg/m3’dür. Bundan dolayı, bulunduğu kapalı 
ortamın tabanında toplanır. 



• 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.



• 2)Metan (Grizu)

• Metan gazı, sulu ortamda biriken bitkisel maddeler ve 
bataklıklarda biriken bitkisel ve hayvansal organik 
maddelerin kimyasal bozunmaya 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 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. 



• 3) 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 
halde depolanır. LPG yüksek derecede yanıcı bir 
maddedir ve atmosferik koşullara maruz kaldığında 
hızla patlayıcı hava ve 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 halinde LPG ile 
temas eden kişi acilen temiz havaya çıkartılmalı 
ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.



• KİMYASAL BOĞUCU=(ZEHİRLEYİCİ) GAZLAR

• 1) 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.



• 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. 



• 2) 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.



 Yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında 
patlayıcı özelliğe sahiptir; 

 Zehirleyici bir gazdır. Havadan ağır olup ocakta 
taban kısımlarında bulunur. 



• 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.

 Zehirlenme belirtileri 200cc/m3 te başlar, 600cc/m3 
te kısa süre içinde ölüm gelir. 



• Korunma:

 Havadaki miktarı kontrol edilmeli, çevre tedbirleri ile 
birlikte, kişisel koruyucular kullanılmalı.

 Tehlikenin fazla olduğu yerlerde periyodik 
muayenelerle sinirsel bozukluklar aranmalı.

 Zehirlenme halinde; suni solunum yaptırmalı, %5 
CO2 içeren oksijen (Karbojen) verilmeli, gözler iyice 
yıkanmalıdır.



Kapalı alanlarda kullanılabilecek Emniyet ekipmanları 



• KAPALI ALANLARDA KAYNAK YAPARKEN 
ALINACAK ÖNLEMLER

• Kaynak ve kesme işlemleri esnasında kaynakçının 
sağlığını etkileyebilecek dumanlar, tozlar ve gazlar 
oluşur. Kaynak, kesme ve ilgili işlemlerdeki sağlık ve 
güvenlik kurallarında  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.



Kaynak bölgesinin havalandırma teknikleri 



• Kaynatılan Malzemenin 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 de zararlı maddeler de oluşabilir. Bu zararlı 
maddeler aşağıdaki nedenlerden oluşabilir : 

• Metalik kaplamalar,galvaniz(çinko),kurşun gibi, 
• Boyalar, çinko ve kurşun içeren 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.



• Kaynak Ortamının Havalandırılması:

• Çalışma ortamındaki solunacak havada MAK-
değerlerine ulaşmamak için doğal veya teknik bir 
havalandırma mutlaka yapılmalıdır

• Açık havada kaynak yaparken de zararlı maddelerin 
solunulan havaya girmediğinden emin olunmalıdır. 

• Dar ve kapalı alanlarda kaynak yaparken,  kirli 
havanın dışarıya atılması veya temiz hava ile çalışma 
alanının havalandırması yapılmalıdır. 



Değişik gaz emme sistemleri 



• 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. 



• 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. 

• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı işlerde ve işyerlerinde alınacak 
tedbirler hakkında tüzükte;

MAK Değer; çeşitli kimyasal maddelirin kapalı işyeri havasında 
bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların 
sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları olarak tanımlanmıştır.



1. Atmosferik  

2. Fiziksel Yapılandırma

3. Mekanik 

4. Elektrik 

5. Sıcaklık

6. Gürültü 

7. Vibrasyon 

8. Sıkışma yada kapalı kalma

9. Kaygan/Islak Yüzeyler, Düşme 

Etkenleri

Kapalı Alanlardaki Potansiyel Tehlikeler



1.1 Oksijen Miktarının Düşüklüğü

1.2 Oksijen Miktarının Yüksekliği

1.3 Yanıcı ve Patlayıcı Gazalar

1.4 Zehirleyici (Toksik) Ortamlar

1.5 Aşındırıcı Ortamlar 

1.6 Boğucu Ortamlar 

1. Atmosferik Tehlikeler



1.1 Oksijen Miktarının Düşüklüğü

OKSİJEN ETKİLERİ

%20.9 Normal miktar

%19.5 İzin verilen en düşük seviye

%19,5-15
Çalışma kapasitesi düşer, Muhtemel kalp,solunum ve kan 

dolaşımı problemlerine yol açar

%14-10 Aşırı nefes alma başlar,dudaklar morarır

%10-8
Karar verme güçleşir, bayılma, kendinden geçme başlar, yüz 

iyice soluklaşır,kusma başlar

%8-6 8 dakikada ölüm gerçekleşir

%6> 40 saniyede koma,ölüm

19.5 % , oksijen tüpü kullanımını gerektirmeyen en düşük 

seviyedir. Bu seviyenin altındaki oksijenli kapalı alanlara kesinlikle 

harici oksijen desteği zorunludur. 



 >23,5%. seviyesinin üstündeki oksijen miktarı TEHLİKELİDİR 

 Bilinç kaybına yol açar,

 Yangın ve patlama riskini arttırır,

 Tutuştuğunda çok çabuk yanabilen alev alıcı ve kolay tutuşan 

malzemelere dikkat edilmelidir. kullanılmamalıdır. Örneğin;

 Saç, kıyafet, yağa bulanmış malzemeler gibi,

 Asla havalandırmak için SAF OKSİJEN kullanılmamalıdır,

 Böyle bir ortam içersine asla sıkıştırılmış gaz olan tüpleri almayın.

1.2 Oksijen Miktarının Yüksekliği



1.3 Yanıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Patlayıcı ve yanıcı gazların ortam içerisinde yanabilmek için ihtiyaç
duydukları minimum gaz miktarına LEL (Low Explosive Limit / En Düşük
Patlama Seviyesi), üstüne çıktıklarında yanmadıkları sınıra da UEL (Upper
Explosive Limit / En Yüksek Patlama Seviyesi) denilmektedir.

Her gazın farklı bir LEL ve UEL seviyesi vardır.

Yukarıda bahsettiğimiz alt patlama ve üst patlama sınırları örneklerle
açıklayalım.

%LEL 

(Alt Patlama Limiti)

%UEL 

(Üst Patlama Limiti)

Doğal gaz 5% 15% 

LPG 2.4% 9,50%

Metan 1% 5% 

Benzin 1.4% 7.6%

Asetilen 2,5% 80% 

Hidrojen 4% 75%



Flammable

1.3 Yanıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Patlamaz
(Çok “Yüksek”)

SıcaklıkB
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/ 
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Patlamaz
(Çok “Düşük”)

UEL

LEL

Bu sebeple kapalı alan girişleri öncesinde içerdeki gazın cinsini ve

miktarını bilmemiz gerekmektedir. Patlayabilir Bölgede olan kapalı alan

ortamlarına giriş izni verilmediği gibi kesinlikle sigara içmek, kaynak

yapmak, elektrikli aletler ve telsiz veya cep telefonu kullanılması

YASAKTIR.

PATLAYABİLİR
BÖLGE



 Kapalı Alan İçerisindeki Madde nedeniyle oluşabilecek tehlikeler; 

Kapalı Alan içerde Zehirleyici (Toksik) Madde varken içeriye girmek,

Tankın içeriğini boşaltsanız dahi 

Tank içerisinde temizlik esnasında oluşabilecek gaz çıkışı,

Duvarlar tehlikeli maddeyi emmiş olabilir,

Kapalı Alan içerisindeki madde tehlikeli olmasa bile zamanla 

bozulmuş ve toksik maddeye dönüşmüş olabilir, 

 Kapalı Alanlar içerisindeki yürütülen faaliyetler nedeniyle zehirli ortam 

oluşabilir. Şöyle ki;

Sıcak işler; Kesme, Kaynak, Lehimleme vb.

Boyama, Zımparalama, Kazıma vb.

Kaplama, eritme, sızdırmazlık giderme vb.

1.4 Zehirli (Toksik) Ortamlar



Aşındırıcı ortamlar sadece solunum problemlerine neden olmayabilir

aynı zamanda derinin emmesi ve nefes yoluyla ciltte reaksiyonlarının

oluşmasına ve sinir sisteminin zarar görmesine neden olabilir.

Aşındırıcılara Örnekler:

Kireç,

Amonyak,

Asit,

1.5 Aşındırıcı Ortamlar



Tüketim yada boşaltılması sonucu 

Oksijen miktarının azalması,

Kaynak, ısıtma, kesme ve lehimleme 

yaparken Yanıcı maddelerin tutuşması,

Fermantasyon sürecinde Bakteriyel 

Faaliyetlerin oluşması,

Pas oluşumu esnasında Kimyasal 

reaksiyon oluşması

1.6 Boğucu Ortamlar



2. Fiziksel Yapılandırma

Kapalı Alanın şekli ve bazı ekipmanların kullanımı tehlikeli şartlara 

neden olabilir; 

İskele ve Merdivenlerin kullanımı, 

Islak yada kaygan yüzeyler, 

Dengesiz ve pürüzlü yüzeyler ,

Çalışanı çıkarmak için dar alanlar, 

Zayıf Aydınlatma, 

Vb.



3. Mekanik Tehlikeler

Bazı Kapalı Alanlarda dönmekte olan 

korumasız ekipmanlar vardır. Örnek olarak; 

Pervanler,

Dişliler,

Bıçaklar, 

Zincir yada kayışlar 

Kapalı alana girmeden önce 

tüm mekanik ekipmanların 

kesinlikle kilitlenmesi ve 

etiketlenmesi gerekmektedir. 



4. Elektriksel Tehlikeler 

Elektrik Şoku Kapalı Alanlarda karşılaşılan potansiyel tehlikelerden 

birisidir. 

Olası Elektriksel Tehlike Kaynakları: 

Kırık Aydınlatma,

Elektrik Algılama Cihazları,

Sviçler,

Seviye Gösteren Cihazlar,

Kapalı Alan içerisinde var olan 

elektriksel tehlikeler

Vb.



Çok düşük veya yüksek sıcaklıklar aşağıda verilen 

nedenlerden dolayı oluşabilir; 

 Kapalı Alanın içerisini buharla temizleme,

 Nem Faktörleri,

 Çok soğuk sıvılar,

 Çalışma alnının sıcaklığını arttıran işlemler,

 Kişisel Koruyucu donanımlar, 

 Bunların dışında kapalı alan içerisinde 

yürütülen faaliyetten kaynaklanan stres te 

tehlikelidir.

5. Sıcaklık



6. Gürültü

Gürültü; 

İşitme kaybına neden olmaktadır, 

Kapalı Alan içerisine giren ve 

dışarıda onu gözetleyen arasında 

iletişimi önleyerek tehlike arz 

etmektedir, 

İş verimliliğini olumsuz 

etkilemektedir.  

Kapalı Alana Giriş öncesinde GÜRÜLTÜ KAYNAKLARINI ortadan 

kaldırın.

Personele uygun koruyucu ekipman ve iletişim imkanları sağlayın.



7. Vibrasyon

 Vücut üzerindeki vibrasyon zararlı olabilir,

 Titreşimli araçları kullanmak parmak ve el 

hasara neden olabilir,

 Kapalı Alana girmeden önce vibrasyon 

nedenlerini ortadan kaldırın,

 Vibrasyon azaltıcı ekipmanlar ile eldiven 

kullanınız,



Kapalı alan içerisinde bulunan 

malzeme/madde içerisine giren kişinin 

sıkışmasına ya da boğulmasına neden 

olabilir. Örneğin; 

Sıvılar,

Küçük taneli malzemeler; kum, kömür 

vb. 

8. Sıkışma/Kapalı Kalma Tehlikesi

Kapalı Alan içerisine girmeden önce içeriğin 

temizlenmesi gerekmektedir. 

Kapalı Alan içerisindeki malzeme altında kalmamak için 

gerekli Koruyucu Ekipman kullanınız.



Kaygan/Islak Yüzeyler

Kayarak düşme,

Elektrik çarpma olasılığının artması,

Düşme Etkenleri

Açık deliklerden içeri düşme

Açık delikten çalışanın üstüne bir şey düşmesi

9. Kaygan/Islak Yüzeyler, Düşme 
Etkenleri



DİĞER TEHLİKELER 



DİĞER TEHLİKELER 



Kapalı Alanların Kontrolü-1

İlk adım olarak fabrikanızda giriş için İŞ İZNİ GEREKTİREN tüm Kapalı

Alanları tanımlamalı ve listelenmelidir. İlgili personel aşağıda verilen

Uyarı Etiketi ve Kapalı Alanlara Giriş Süreci hakkında

bilgilendirmelidir.



Kapalı Alanların Kontrolü-2

İkinci olarak Kapalı Alan girişleri kilitli yada özel araçlarla 

açılabilecek şekilde kapalı tutulmalıdır. 



İş İzni gerektiren Kapalı Alanlara Giriş Sürecinde en az aşağıda 

tanımlanan personelin olması zorunludur; 

İzin Veren Yetkili,

İzin Alan Personel,

Güvenlik Gözlemcisi,

Kurtarma ve İlk Yardım Elemanı,

Gerekitiği durumlarda;

» HSE Müdürü 

» ve/veya

» HSE Koordinatörü de çağrılabilir,

Kapalı Alanlar Çok Tehlikeli Çalışma Alanlarıdır.

Tehlikeler ve onları nasıl ortadan kaldıracağı  bilinmelidir

Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma 
Takımı



SORUMLULUKLAR 

İş İznini Veren / İzin Veren Yetkili
İş İznini verme ve kapatma konusunda eğitilmiş ve yetkilendirilmiş

kişidir (Genel Müdür tarafından belirlenir ve yetkilendirilir)

Kapalı Alan Giriş Sürecinde yer alacak ilgili personeli ve 
gerekli teçhizatı belirler.
Kapalı Alanda yürütülecek çalışma boyunca görevli olan 
personelin tüm tehlikelerden haberdar olmalarını sağlar.
Tehlike arz eden tüm enerji, gaz ve mekanik ekipmanlara ait 
izolasyonların yapıldığından emin olmak için kontrol eder. 
Ortaya konan diğer tehlikelere karşı gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar. 
Yeterli yetkinliğe sahip bir Güvenlik Gözlemcisini tayin eder 
ve iş bitimine kadar görev başında olmasını sağlar.  
Kapalı Alana Girişi ve Çalışma İzin formunu onaylar,
İş bitimi sonrasında Kapalı Alandaki tüm izolasyonlarının 
açıldığından ve alana ait kapının kapatılmasını denetler. 
Kurtarma ve İlk Yardım personelinin her an hazır olmasını 
sağlar 
İş bitimi ya da bir problem sonrasında Kapalı Alanda Giriş ve 
Çalışma İzni Formunu onaylar. 



SORUMLULUKLAR 

İş İznini Alan / İzin Sahibi

Fiziksel olarak Kapalı Alana girerek çalışacak olan kişidir.

Bu kişi eğitimli ve yetkilendirilmiş olması gerekir.

Kapalı Alanın tüm potansiyel tehlikelerini bilmelidir. 

İznin kapsamını ve içeriğini bilmelidir.

Kapalı Alanın boşaltıldığından, havalandırıldığından, 

izolasyonun tamamlandığından emin olmalıdır, aksi 

durumda eksiklikleri tamamlamalıdır. 

Hangi nedenle olursa olsun en küçük şüphe durumunda 

Kapalı Alanı hemen terk etmelidir. 

Yapılacak işin ortaya koyduğu tüm güvenlik kurallarına ve 

prosedürlerine uymalıdır. 

İşin gerektirdiği tüm Kişisel Koruyucu Ekipmanları ve 

kurtarma ekipmanlarını kullanmalıdır. 

Çalışma boyunca dışarıda bekleyen Güvenlik Gözlemcisi 

ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. 



SORUMLULUKLAR 

Güvenlik Gözlemcisi / Refakatçi

Kapalı Alan dışında bekleyerek alan içerisine giren

personeli(leri) gözlemleyen kişidir.

Kapalı Alanın tüm potansiyel tehlikelerini bilmelidir,

Kapalı Alana giren personelin güvenliğinden emin olmak için 

girişte, içerde çalışma sürerken ve çıkışta  gözlem yapmalıdır. 

Gözlemci yerini başka bir yetkiliye devir etmedikçe hiçbir 

şekilde görev yerini terk edemez.

Kapalı Alan içerisindeki atmosferik ortamı sürekli olarak           

girişte ve çalışma boyunca izlemelidir.

Çalışma boyunca Kapalı Alana girişini gözlemleyerek içerdeki 

personelle sürekli iletişim halinde olmalıdır. 

Oluşan herhangi bir tehlike durumunu hemen anlamalıdır.

Kapalı Alan çevresindeki tehlikeleri de gözlemlemelidir, 

gerektiğinde aksiyon almalıdır. 

Gözlemci yalnız ise hangi acil durum söz konusu olursa olsun 

Kapalı Alan içerisine giremez. Problemi hemen bildirmelidir. 



SORUMLULUKLAR 

Kapalı Alanın tüm potansiyel tehlikelerini ve kurtarma 

esnasındaki potansiyel zorluklarını bilmelidir. 

Kapalı alana girecek kişi önce kendi emniyetini

uygun KKD kullanarak sağlamalıdır.

Gerektiğinde ilk yardımı kapalı alan içerisinde yapma 

ve onu dışarıya çıkarma hususlarında eğitimli ve 

sertifikalı olmalıdır. 

Belirli periyotlarda takım olarak tatbikatlar yapmalıdır.

Kurtarma ekipmanlarını nasıl kullanılması gerektiğini 

bilmelidir. 

Acil durumlarda çabuk hareket etmelidir.

Kurtarma ve İlk Yardım Personeli;

Her hangi kötü bir durumla karşılaşıldığında Kapalı Alan 

içerisindeki personeli dışarıya çıkartan ve ilk müdahaleyi yapan 

kişidir.



Kapalı Alan Çalışmalarına Başlamadan 
Yapılan İşlem Adımları

1. Risk Değerlendirme

2. İzolasyon/Körleme

3. Temizlik ve Havalandırma

4. Ortam Havasının Ölçülmesi

5. İş İzninin Onayı

7. İş İznin Kapatılması

6. Kapalı Alana Giriş ve Çalışma



İş İzni Gerektiren Kapalı Alanlara Giriş Süreci 

potansiyel tehlikelerinin değerlendirildiği Risk 

Değerlendirme çalışması ile başlar.

1.Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme çalışmasına 

iş iznini veren yetkilinin, iş iznini 

alan personelin, gözlemcinin ve 

davet edilen diğer ilgili personelin 

katılımını gerektirir. 

Bu değerlendirme çalışması 

Kapalı Alanın olduğu sahada 

yapılması zorunludur. Ofiste 

yapılmaz.



2. İzolasyon

Tüm
Elektrik kaynaklarını, 
Tehlikeli sıvı ve gaz 
hatlarını,
Buhar, su hatlarını,
Mekanik tehlikeleri 

kilitleyin ve etiketleyin,

Kapalı Alanın içerisini 

boşaltın,

İç kaçak ihtimali olan hatların 

tamamını kör plakalar ile 

kapatın,



Güvenli Çalışma Havasını Sağlayan Durumlar.

Ortam Hava Kalitesini ölçen cihazın

kalibrasyonlu ve kontrol edilmiş olması,

Kapalı Alanın tüm bölgesini test edin,

Üst, Orta, Alt

Oksijen Yeterliliğini Test Edin,

19,5%’den az mı? 23,5%’den yüksek mi?

Yanıcı Gazları Test Edin,

LEL’i 10%’den az mı?

Zehirleyici Gazları Test Edin,

En yaygın olanı Karbon monoksit,
(TLV <25 ppm)
Veya Kapalı Alanın kullanımından
kaynaklanabilecek diğer tehlikeler

Tüm sonuçları kaydedin.

3.Ortam Havasının Testi



GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 

ÖLÇÜMLER

1. Oksijen seviyesi (Zorunlu olarak yapılacak ilk ölçüm):

% 19.5 < Oksijen < % 23

2. Parlayabilir Gaz Seviyesi Herhangi bir parlayabilir gaz için;

Parlama seviyesi < %10 LEL (En Düşük Patlama limiti)

LEL(%) UEL(%)

Ethanol 3.5 15

NH3 15 28

Ethyl Ether 1.7 48

Methane 5 15

Acethylene 1.5 82

H2 4 76



GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 

ÖLÇÜMLER 

3. Patlayıcı Toz Seviyesi (her girişten önce)

Görüş Seviyesi > 1.5 metre

4. Toksik Gaz Seviyesi (tehlike arz eden durumlarda)

Toksik gaz seviyesi < Maruz kalma limiti



Kapalı 

Alan

3.Ortam Havasının Ölçülmesi

Kapalı Alan içerisindeki havanın emniyetli olduğundan 

emin olmak için her zaman giriş öncesinde içerdeki 

havayı farklı seviyelerde test edin. 

Giriş 

kapaklarına 

yakın olan 

havanın temiz 

olduğu 

anlayışı doğru 

değildir. 

Üst Alan

Alt Alan

Orta Alan

??



GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 

ÖLÇÜMLER 

 Ölçümler kapalı birime girilmeden ya uzatma çubuğu

kullanılarak ya da yukarıdan sarkıtılarak yapılmalıdır. Ayrıca

çalışma sırasında oksijen ölçüm aleti kapalı birim içerisinde

tutularak oksijen seviyesi sürekli kontrol edilmelidir.

 Ölçüm kapalı birim içerisinde değişik noktalarda

yapılmalıdır. Kapalı birimin alt kısmında, insan nefes alma 

seviyesinde ve üst kısımda mutlaka ölçüm alınmalıdır.

 Giriş öncesi kapalı birimin havalandırılması olası riskleri

ortadan kaldırabilecek faydalı bir önlemdir.



Kapalı alanlarda gaz ölçümü:

Kapalı alanlara giriş öncesi mutlak surette içerideki atmosfer kontrol 

edilmelidir.Sırası ile bakılması gerekenler;

1- İçerideki oksijen seviyesi

2- Patlayıcı ve yanıcı gaz olup olmadığı ve seviyesi

3- Olası toksik gazlar

Bu arada önemli bir nokta vardır. Genellikle tüm ortamlarda toksik gaz olarak 

sadece H2S ve CO gazları olduğu düşünülür ve bu gazlar kontrol edilir. Ama bu 

yanlıştır. Tüm kapalı alanlara girişte içinde bulunulan tesis ve ya çevre etkenleri 

araştırılarak farklı toksik gazlar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

noktada uzmanların önerisi ölçüm spektrumu en geniş cihaz kullanılması ve en 

fazla tehlikeye karşı önlem alabilen cihaz kullanımıdır.



Kapalı alan giriş gaz ölçüm cihazları pompalı cihazlar olmalıdır. 

Bu sayede görevli alana girmeden tehlikesiz bölgeden 

örnekleme hortumu ile ölçüm yapabilir. Olası bir tehlikeyi içeri 

girmeden fark eder ve içeri girmeden önlem alır. Ama bu 

noktada bir önemli nokta daha vardır. Gazlar yapısal farklılıkları 

sebebi ile ortam içerisinde farklı yüksekliklerde bulunabilir. Bu 

sebeple ölçümlerimizi farklı seviyelerden yaparak tüm 

katmanlar hakkında fikir sahibi olmalıyız. Giriş yapılacak bir 

tankın sadece en alt seviyesinden yapılacak bir ölçüm bizi 

yanıltabilir ve daha yüksek seviyeler de bizi bekleyen başka bir 

gaz olabilir Örneğin metan gazı havadan hafiftir ve üst 

seviyelerde olur. Hidrojen sülfür se tersine dibe çöker. Karbon 

monoksit ise hava ile hemen hemen aynı ağırlığa sahiptir ve 

orta seviyelerde bulunur.

Kapalı alanlarda gaz ölçümü:



Kapalı alanlarda gaz ölçümü:

Örnekleme sırasında bir başka dikkat edilmesi gereken 

nokta ise örnekleme hortumumuzun uzunluğu ile doğru 

orantılı olarak ölçüm süremizin uzayacağıdır. Sağlıklı bir 

ölçüm için her zamankinde daha uzun süre beklenilmesi 

gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca her hangi bir koruma 

sistemi olmayan gaz ölçüm cihazları ile ölçüm 

yapıyorsanız, hortum ucunun nerede olduğu 

önemlidir.Bir su birikintisi içine girmiş ve su çeken bir 

cihaz hem suyu içeri kadar çekerek arızalanacaktır. Hem 

de su sebebi ile tıkanan hortumu yüzünden ölçüm 

yapamayacak ama ekranda her şeyin normal olduğunu 

gösterecektir.



Ayrıca gaz ölçüm cihazı sadece kapalı alana girişte değil 

aynı zamanda içeride bulunduğumuz tüm süre boyunca 

çalışmalıdır. İçeride çalışma esnasında oluşacak bir sızıntı 

tehlike yaratabilir. Tüm çalışma süresi boyunca gaz ölçüm 

cihazınızı çalışır vaziyette ya üstünüzde yada uyarı 

işaretlerini görüp duyabileceğiniz bir yerde tutun. Titreşimli 

alarma sahip cihazlar özellikle gürültülü alanlarda çalışırken 

oldukça yararlı olacaktır.

Kapalı alanlarda gaz ölçümü:



Kalibrasyon

 Kalibrasyon cihazın bilinen konsantrasyondaki bir gaza göre 
kontrol edilmesidir.

 Cihazlar üretici firmanın belirttiği aralıklarla kalibre edilmeli
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• Aydınlatma lambası - maksimum 24 volt olmalı veya kaçak 

akım rölesi ile korunmalıdır.

• Kullanılacak bütün elektrikli aletler kaçak akım rölesi ile 

korunuyor olmalıdır.

• Kapalı birim içinde yapılacak kaynak işlemleri için gerekli 

havalandırma (56 m3/dakika) vantilatör ile sürekli temin 

edilmelidir. 

• Kaynak için kullanılacak basınçlı tüpler kapalı birim dışında 

tutulmalıdır.

• Üstten yapılan girişler için 2 gözlemci olması gereklidir. ıçeri 

giren eleman ve gözlemci sürekli paraşütçü tipi emniyet kemeri 

takacaktır. 

• Kurtarma vinci ve 3 ayaklı destek sürekli olarak tankın üzerinde 

hazır tutulacaktır.

ÇALIŞMA SIRASINDA SAĞLANMASI GEREKEN 

ŞARTLAR VE GEREKLİ EKİPMANLAR



Temiz

Hava

?

?

Temiz

Hava

O2

?

?

?? O2

4.Havalandırma



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Çalışma alanında yeterli miktarda temiz hava 
bulunmalıdır.

• Temiz hava doğal yoldan sağlanamıyor ise mekanik 
havalandırma sağlanmalıdır.

• Mekanik havalandırmanın sağlanmasının mümkün 
olmadığı ve bu tür havalandırmanın risk 
yaratabileceği durumlarda, çalışanlara Temiz Hava 
Beslemeli Solunum Cihazı verilmelidir.

• Ortama hiçbir şekilde saf Oksijen basılmamalıdır.



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Çalışma alanında yeterli miktarda temiz hava 
bulunmasının sağlanmış olmasında dahi, ortamdaki 
oksijenin herhangi bir nedenle yetersiz hale 
gelebileceği durumlarda kullanılmak üzere Temiz 
Hava Beslemeli Solunum Cihazları kullanıma hazır 
bulundurulmalıdır.

• Kapalı alanlarda veya oksijenin kıt bulunduğu 
yerlerde Süzgeçli Maskeler kullanılmayacaktır.



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Maske veya solunum cihazına gelen havanın veya oksijenin 
basıncı her zaman kullanan işçiyi rahatsız etmeyecek şekilde 
ayarlanabilecektir.  

• Kompresörlerle veya vantilatörlerle verilecek basınçlı hava,  
süzgeçten geçirilmeden,  maske veya solunum cihazına 
verilmeyecektir.   Basınçlı temiz hava maskeleri ile basınçlı 
havanın sağlandığı kaynak arasındaki uzaklık 45 metreyi,  
hortumlu temiz hava maskelerinin hortumunun boyu da 15 
metreyi geçmeyecektir. 

• Hortumlu temiz hava maskeleri için kullanılan hortumların iç 
çapı en az 2,5 santimetre olacak ve hortum,  ezilmeyecek 
malzemeden yapılacak ve havanın girdiği ucunda,  bir süzgeci 
ve bağlantı çengeli veya çubuğu bulunacaktır. 



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Temiz hava kaynağından 45 metre uzaklıkta ve solunuma 
zararlı şartlar altında çalışmak zorunda kalan işçilere,  basınçlı 
oksijen veya basınçlı hava solunum cihazları verilecektir,  
Ancak,  çıplak ateşle çalışılan yangın veya yangın tehlikesi 
bulunan yerlerde,  basınçlı oksijen solunum cihazı 
kullanılmayacaktır.



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Sırtta taşınan solunum cihazlarında,  fosforesans 
manometreleri ile birlikte hava basıncını,  belirli bir 
seviyeye düştüğünde,  harekete geçen sesli bir 
uyarma tertibatı bulunacaktır.  

• Basınçlı oksijen cihazında,  basınç düşürme 
regülatörü bulunacak ve regülatör,  dakikada 2 
litreden eksik olmayacak şekilde oksijen vermek 
üzere ayar edilebilecektir.  

• Solunum cihazlarının ve maskelerin emniyet 
supapları,  regülatörleri,  bağlantıları ve oksijen 
sarfiyatı,  en geç ayda bir ve cihazın tümü ile 
manometreler,  en geç 6 ayda bir,  yetkili bir eleman 
tarafından kontrol edilecektir. 



HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASI

• Arızalı solunum cihazları,  bu arızalar 
giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan 
kullanılmayacaktır.   Her kontrolden sonra,  
kontrolü yapan yetkili eleman tarafından bir rapor 
düzenlenecek ve bu rapor,  dosyasında 
saklanacaktır.  

• Solunum cihazları ve maskeler,  her kullanılıştan 
sonra dezenfekte edilecek ve kullanılmadıkları 
zaman,  temiz,  serin,  kuru ve kolayca erişilebilir 
bir yerde düzgün bir şekilde saklanacaktır. 



Kısa havalandırma
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Fan



Çözüm: Fanı taşı
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Emiş içeri hava akımını sağlamıyor
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Üfleme hava akımını sağlar
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 İş İzni Gereksinimlerden birisi olup yetkili bir kişinin onayı ile Kapalı

Alana Girişi sağlayan bir dokümandır.

Bu doküman aynı zamanda Risk Değerlendirmesine katılan ilgililer

tarafından da imzalanması gerekmektedir.

İş İzni yetkilendirilmiş kişinin imzası ile geçerli olur ve iş başlatılabilir.

İş İzninin onaylanıp etkinleştirilebilmesi için formun üzerindeki tüm

hususların eksiksiz uygun olması gerekir.

İş İzni olmaksızın Kapalı Alanlara Giriş kesinlikle yasaktır.

İş izni sadece bir vardiya süresi için geçerlidir.

Risk Değerlendirmesi, İş İzni ve yöntem 

incelemelerinden ortaya çıkan ilgili tüm 

hususlar açıkça tartışılıp varsa tehlike 

arz hususlar çözümlenmelidir. 

Bu değerlendirmelerin tümü kapalı alanın 

bulunduğu sahada yürütülmelidir. Ofiste 

yapılan değerlendirmeler geçersizdir.

5. İş İzninin Onayı



Kapalı Alanda yürütülecek iş süresince çalışmaları ve içerdeki kişiyi

izleyecek bir Güvenlik Gözlemcisi muhakkak atanmalıdır.

Bu kişi çalışma boyunca sürekli olarak içerdeki kişiyle iletişim kurmalıdır.

Gözlemcinin görev yerini terk etmesi yasaktır. Ancak aynı yeterliliğe sahip

başka bir arkadaş onun görevi üstlendiği taktirde alandan ayrılabilir.

Kapalı alana giren personel içerde yürüttüğü çalışma esnasında hissettiği

en küçük problemle birlikte hemen dışarıya çıkmakla yükümlüdür.

İş bitimi sonrasında durum İş İznini veren yetkiliye bildirilir.

6.Kapalı Alana Giriş ve Çalışma



7.İş İzninin Kapatılması

Şayet iş tamamlandı ise:

Kapalı Alan etrafındaki tüm insanları, araçları ve varsa kapalı 

alandan çıkan atıkları, enkazları uzaklaştırın.

Kapalı Alanı kapatın / kilitleyin. 

Kapatılmış tüm enerji kaynaklarını açın.

İş iznini imzalayarak kapatın.

İlgili tüm personel ile karşılaşılan problemleri ve tehlikeleri gözden 

geçirin. 

Kapatılan iş izni formu en az bir yıl kayıt olarak saklanması için SHE 

Koordinatörüne iletilmelidir.



Baret

Emniyet Gözlüğü

Düşmeyi önleyici tam emniyet kemeri

Ortama göre doğru emniyet 

ayakkabısı

Diğer…(Yapılacak iş ve kapalı alanın 

içeriğine göre ilave Kişisel Koruyucu 

Ekipmanlar kullanılabilir,

Güvenlik Araç ve Gereçleri



Güvenlik Araç ve Gereçleri

Kapalı Alan yaya ve Forklift yolu
üzerindeyse, alan tüm yönlerden korumayı
amaçlayan emniyet ikaz ekipmanlarıyla
izole edilmelidir.
Bu ekipmanlar akşamları da fark edilebilir
yapıda olmalıdır.

Ayrıca alanda yürütülen faaliyeti yayaların 

ve çalışanların görmesi için uyarı ikaz 

levhaları da alan çevresine yerleştirilmelidir. 

DİKKAT!

Çalışma Var

Uzak Durun!



Güvenlik Araç ve Gereçleri



Kapalı Alanlara Giriş - Müteahhitler

Müteahhit ve personeli kapalı alanla ilgili tüm tehlikeler hakkında 

bilgilendirilmelidir,

Varsa, müteahhit kendi giriş prosedürünü takip etmeli. Yoksa 

Şirket için geçerli olan Kapalı Alanlara Giriş Sürecini uymalı ve 

uygulamalı,

Şirket yetkilisi İş İznini imzalamadan kesinlikle iş 

başlatılmamalıdır,

Müteahhit ve Şirket birer kişiyi beraberce Güvenlik Sorumlusu 

olarak atamalı,

Müteahhit gerekli kurtarma ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını 

kullanmalı, yoksa Şirket tarafından sağlanmalı,

Müteahhit gerçekleştirilen faaliyet sonrasında gerekli gözden 

geçirmeleri yapmalı, kapalı alanı ve sahayı emniyetli şekilde 

teslim etmeli,

Şirket yetkilisi tamamlanan işin arkasından gerekli kontrolleri 

yaparak İş İznini kapatmalıdır. 



TEK BAŞINIZA 
KAPALI ALANA 

GİRMEYİN!!

YARDIM CAĞIRIN

- - - - Yardım beklerken, eğer alan 

içerisindeki kişi sadece kolayca 

çıkarılabilecek ise, gerekli 

ekipmanları kullanarak onu 

çıkarın.

ACİL DURUM



Kapalı Alan içerisindeki kişinin 

boyun veya kafasından  

yaralandığından 

şüpheleniyorsanız onu sakın 

hareket ettirmeyin.

Eğer kişi kapalı alan içerisinde 

bir köşeye doğru sürüklenmiş 

yada englellerin arasında ise 

onu oradan çıkarmaya 

çalışmanız onun daha çok 

yaralanmasına neden olabilir. 

ACİL DURUM



TEKRAR DÜŞÜN!

“Nasıl güvenli çalışmam gerektiğini

siz mi bana öğreteceksiniz?

Ben bu işte tam beş yıldır çalışıyorum!”



HATIRLATMA!!!

Belirli bir sınırlı alana nasıl giriş

yapılacağını ve burada güvenli

çalışma koşullarını oluşturmak için

neler gerektiğini iyi anlayın,

İş izninin imzalandığından ve geçerli

olduğundan emin olun,

İşi etkileyecek tüm enerji

kaynaklarının izolasyonunun ve

kilitleme işlemlerinin yerine

getirildiğinden ve hatların körlü

olduğundan emin olun,

İş izninin gerekliliklerini tüm ilişkili

kişilere bildirin,

Uygun kişisel koruyucu donanımları

(KKD) giyin,

Acil durumda ne yapmanız

gerektiğini bilin,

Giriş için her zaman yetki onayı alın



UNUTMAYINIZ!

Emniyetli Çalışan , Mutlu Çalışandır!



Teşekkür Ederim

İLKER KIYAK

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 


