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“RAMAK KALA” - VAKA ÖRNEKLERİ
(NEAR-MISS)

Bir işçi tamir öncesi ekskavatörü basınçlı su kullanarak
yıkamak istemektedir. Kayarak düşme ihtimali oldukça
yüksek. Ayakkabılarına yapışan gres yağları ve basınçlı
suyun neden olduğu tepki olası düşme nedenleri arasında
değerlendirilebilir.

Bir işçi ekskavatörün paletlerinin baklalarını murç ve çekiç
kullanarak çıkartmak istemektedir. Bu işlem sırasında
murçtan metal parçaların fırlama ve işçiye zarar verme
ihtimali oldukça yüksek.

Bir işçi forklift kullanarak kamyonun kasasına yedek
parçaları yüklemek istemektedir. Fokrklifti kullanırken
keskin bir dönüş yapan işçi, aracı kaydırıyor. Forkliftin
devrilme ihtimali her zaman var.

Bir işçi ağır bir ekipmanı el arabasına koymaya
çalışmaktadır. Aracın tekerleklerine herhangi bir
durdurucu takoz koymaksızın bu işlemi gerçekleştirmesi
nedeniyle el arabası hareket etmeye başlar. Parçayı
ayağına düşürme ihtimali oldukça yüksek.

Tekerlekli bir iş makinesinin kabin koruyucusu dağıtım
öncesi kontrol amacıyla işyerinde koridorun köşesinde
istiflenmiştir. Bir işçi dalgın bir şekilde acele ederek
yürümektedir. Koruyucu kabinin dışarı doğru çıkıntı yapan
uzantısına çarpma ihtimali her zaman vardır.

İşçi sütunlu matkap kullanarak bir parçaya delik
açmaktadır. İşlem sırasında parçanın savrulmasıyla birlikte
işçinin parçayı tutan sol elinin de savrulması her zaman
mümkün.

Bu işçi seyyar merdiven vasıtasıyla ekskavatörün silindir
aparatında temizlik yapmaktadır. Merdivenin konulduğu
zemin neniyle işçi her an devrilebilir.

Bu işçi servise sokacakları yeni bir iş makinesini kontrol
etmiş ve araçtan inmektedir. Bu arada basamakta duran
plastik paspasa basmaktadır. Paspas yağmur nedeniyle
ıslanmış ve kaygan hale gelmiştir.

Bu işçi ekskavatörün hidrolik silindirinin boru ve hortum
bağlantılarını tamir etmektedir. Basıncın etkisiyle kör tıpa
fırlar ve etrafa ve işçinin üzerine hidrolik yağ saçılır.

Tamirci işçi lastik tekerlekli iş makinesinin altında ısıl
kesme işlemi yapmaktadır. İşlem sırasında etrafa yayılan
kıvılcımlar işçinin yüzüne ve koruyucu gözlüğünün
kenarlarından gözüne gelmektedir.

Bu işçi vinç vasıtasıyla ekskavatörün hidrolik silindirini
taşımak istemektedir. Hareket ettirilirken silindir aniden
dengesiz bir şekilde salınım yapmaya başlar.

Forklift operatörü normal güzergâhında ilerlerken, yol
kenarında tekerlekli yükleyicinin altında tamir yapan bir
işçinin aniden ayaklarını yola doğru çıkardığını fark ediyor.

Tekerlekli yükleyicinin kovasının askıda destekli bir
şekilde bırakıldığını unutarak tekrar çalışmak üzere gelen
işçi silindir rodunun bağlantı pimini çeker. Bom silindiri
aniden işçinin vücudunu sıyırarak aşağı doğru düşer.

İki işçi vinç vasıtasıyla ekskavatörün bomunu yerine
takmaktadır. İşçilerden biri vince kumanda ederken diğeri
pim deliğine demir bir çubuk takmaya çalışmaktadır.
Vincin hareket ettirilmesi nedeniyle demir çubuk aniden
gerilir ve yukarı doğru savrulur.

İşçi hidrolik pompanın cıvatasını anahtar vasıtasıyla
gevşetmek istemektedir. Bu amaçla anahtarın arkasına
çekiç kullanarak vurmaktadır. Aniden anahtar kayar ve
işçinin eli çekici vurduğu noktaya doğru kayar.

Bu işçi planet dişlisini yerleştirmek istemektedir. Planet
dişli yerine tam olarak oturduğunda dişli hızla aşağı doğru
düşer. Bu esnada işçinin ellerinin sıkışıp ezilme ihtimali
oldukça yüksek.

Dozer bıçağının montajı yapılırken işaretçi işçi ile vinç
operatörü arasında iletişim sorunu yaşanmaktadır. Bunun
sonucunda diğer işçi bıçak aparatı ile palet arasında
kalmaktan son anda kurtuluyor.

Bir operatör ve tamirci işçi birlikte forklifte performans
testi uygulamaktalar. Operatör yanlışlıkla kumanda koluna
dokunur ve forkliftin bıçaklarını aşağı doğru indirir. Bu
esnada diğer işçinin sol ayağı bıçağın altındadır.

Bir işçi kovayı değiştirmek amacıyla elindeki balyozla
kova bağlantı pimine hızla vurmaktadır. Hızla fırlayan pim
bu esnada karşı tarafta çalışan işçinin hemen yanına düşer.

Bu işçi hidrolik pompaya ısıl işlem uygulamaktadır. Yağ
birikintisi ve temizleme bezinin alev alma ihtimali her
zaman var.

Bu işçi tekerlekli yükleyicinin altına yatarak elindeki
anahtarla transmisyon valfinin somununu gevşetmek
istemektedir. Bu amaçla ayağını destek olarak kullanır.
Fakat anahtar kayar ve işçi uyguladığı kuvvetin etkisiyle
aniden yere düşer.

İki işçi birlikte hareket ederek ekskavatörün kule altında
parça değişimi yapmaktalar. Yerdeki işçi kulede bulunan
arkadaşına işaret ederek kovayı zemine mesnet yaparak
kulenin biraz kaldırılmasını istemektedir. Fakat operatör
yanlışlıkla kumanda kolunu ters istikamette hareket
ettirerek ekskavatör gövdesinin hızla yere düşmesine
neden olur.

Bu işçi tekerlekli yükleyiciyi yıkamak amacıyla biraz
eğimli bir zemine park edip araçtan iniyor. Bu esnada araç
hareket etmeye başlıyor.

Bu işçi tezgâh üzerinde tamir yapmaktadır. Bu esnada
zemine ve tezgah üzerine yağ saçılmakta ve dökülmektedir.
Çalışırken aniden ayağı kayar ve düşer.

Bu işçi tamir amacıyla lastikli yükleyiciye tırmanmak
istemektedir. Islanmış tekerleklere basmak isterken aniden
ayağı kayar ve zemine düşer.

Bu işçi ağır bir malzemeyi el arabasından alıp taşımak
istemektedir. Malzeme kaygan bir kapla ambalajlandığı
için aniden elinden kayar ve ayağına düşer

Bu işçi yağ sızıntısını önlemek için çalışmaktadır. Anahtar
vasıtasıyla cıvataları gevşetmek isterken uyguladığı
kuvvetin etkisiyle anahtar cıvatadan kurtulur ve işçi birden
yere düşer gibi olur.

Tamirci işçi kamyonunu iş makinesinin arkasına park
etmiş ve kasasına yerleştirdiği merdivene tırmanarak
çalışmaktadır. Dengesini kaybedip düşme riski oldukça
yüksek.

Soldaki işçi temizlenmiş parçaları almak amacıyla temizlik
işlemi yapılan tezgâha çıkar. Bu esnada diğer işçi onu fark
etmez ve basınçlı ve deterjanlı su kullanarak temizlik
yapmaya başlar. Şaşkınlıkla geri çekilen diğer işçi
neredeyse platformdan aşağı düşmek üzeredir.
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