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İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK

Yapı Yüzey Kaplama

MODÜLÜN ADI

Saha Emniyet Tedbirleri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül Saha Emniyet Tedbirleri ile ilgili konulardan
oluşan öğrenme materyalidir.
Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak
yapılmalıdır.

SÜRE

40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında çalışma kurallarına uygun
olarak çalışma sahasında emniyet tedbirlerini standart ve
yönetmeliklere uygun olarak alabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çalışma sahasında emniyet tedbirleri için işaret ve
levhaları temin edebileceksiniz.
2. Çalışma sahasında güvenlik ve emniyet önlemleri
alabileceksiniz.
3. Kısa ve uzun süreli çalışma durumuna göre emniyet
tedbirleri alabileceksiniz.
Koniler, silindir ve bariyerler, uyarı ışık levhaları, ışıklı
oklar, bayraklar, el işaret levhaları ve meslek ile ilgili
uygun kuruluşlar.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsan, hızla gelişen ve değişen dünyada belli bir tempoya ayak uydurarak yaşamını
sürdürmek zorundadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tempoda yerini alan çeşitli taşıt
araçlarının artmasıyla da, toplumsal yaşamın düzenini sağlayan ve güvenliğini artıran bazı
kurallarla yönetilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Günümüzde çevre ve yaşam koşulları önemli ölçüde trafikten etkilenmektedir.
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık % 90'ı insanların hataları sonucu
meydana gelmektedir.
Bu nedenle sahalarda emniyet tedbirleri alınarak trafik kazalarından korunmalı ve
trafik kuralları öğrenmelidir.
Trafik kurallarını öğrenmeniz, uygulamanız, uymayı alışkanlık haline getirmeniz ve
uymayanları uyarmanız, trafik kazalarına karışma ihtimalinizi azaltacak en önemli
güvenceniz olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Çalışma kurallarına uygun olarak çalışma sahasında emniyet tedbirlerini standart ve
yönetmeliklere uygun olarak çalışma sahasında emniyet tedbirleri için işaret ve levhaları
temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan yol çizgileri ve levhaların fotoğraflarını çekerek sınıf
panosuna asınız.



Size en yakın Karayolları Trafik Şube Müdürlüğü’nden yol işaret ve levhaları
ile ilgili yasaları öğrenerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. EMNİYET İŞARET VE LEVHALARI
1.1. İşaret ve Levhalar
İnsanları yönlendiren ve güvenliğini sağlayan elemanlardır.

1.1.1. Bakım ve Onarım Sahalarında Kullanılan Ekipmanlar
Yapım bakım ve onarım çalışması yapılan yol kesimlerinde trafiğin emniyetli düzenli
ve güvenli şekilde seyrini ve kazalarının önlenebilmesi ve yapılan çalışmaların aksamaması
açısından bu sahalardaki işaretlemelerin özel bir önemi vardır.
Sürücülerin, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan kesimlerini
kullanırken yolda çalışma yapan kişilerle iş makinelerinin yol üzerinde olabileceklerini ve bu
yol kesimlerinin bozuk olabileceğini unutmamaları gerekir.
Karayollarının bu kesimlerine yaklaşan ve bu kesimleri kullanan sürücülerin hızlarını
azaltmaları olabilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları, işaret levhalarında belirtilen
yasaklama ve kısıtlamalara uymaları gerekir. Ayrıca yoldaki görevli kişilerin vermiş
oldukları talimatlara mutlaka uymalıdırlar.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerinde
kullanılan işaretleme elemanları şunlardır:
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1.1.1.1. Bakım Yeleği
Yolda çalışma yapan personelin görünürlüklerinin sağlanması amacıyla kullandıkları
sarı veya turuncu renklerde reflektif özelliği olan yeleklerdir.
Sivil savunma, inşaat alanları ile bunların giriş ve çıkışlarında, belediyenin temizlik ve
kanalizasyon işlerinde, yol bakım ve onarımında, yol, park ve bahçelerde ağaç budama ve
çevre düzenleme işlerinde, trafik polislerinde, sinyalizasyon çalışmalarında, itfaiyede, acil
yardım ve ambulans görevlilerinde, liman çalışanlarında, hava alanı pist çalışanlarında,
yükleme boşaltma işlerinde, benzinliklerde, bazı motor yarışlarında ve arama kurtarma
ekiplerinde ve benzeri bazı iş sahalarında yüksek görünürlük, hayati bir öneme sahiptir.
Yüksek görünürlüğü ve dolayısı ile çok önemli olan iş güvenliğinin bir kısmını
sağlayan reflektörlü iş elbiseleri arasında reflektörlü montlar, pantolonlar, kabanlar,
yağmurluklar ve tulumlar yanında yelekler de bulunmaktadır.
Reflektörlü anorak yelekler çoğunlukla “fosforlu” da denilen, kendinden reflektörlü,
su geçirmez polyester kumaşlardan üretilmektedir. Yüksek görünürlük sağlamak amacıyla
ayrıca kumaş üstlerine göğüs hizasında reflektif (veya yansıtıcı) şeritler uygulanmaktadır.

Resim 1.1: Reflektörlü bakım yelekleri
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1.1.1.2. Koniler
Çalışma sahasının sınırlandırılmasında kullanılan koniler, gece görünürlüğü
bakımından reflektif özelliğe sahip olmalı ve bu işler için kırılgan olmayan malzemelerden
üretilen koniler tercih edilmelidir. Koniler, kırmızı ve beyaz renklerde olabileceği gibi
tamamen turuncu renkte de olabilir.

Resim 1.2: Koniler

Koniler, düzgün, doğrusal bir hat oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir. Uzun süreli
çalışmalarda ve tozlu ortamlarda kullanılan koniler, gövde üzerinde oluşan toz tabakası,
egzoz dumanı gibi yabancı maddelerden belirli aralıklarla temizlenmelidir.
1.1.1.3. Silindir ve Bariyerler


Reflektif Silindirler: Çarpma sonucu eski haline dönebilen bu silindirlerin
üzerinde reflektif bantlar bulunur.

Resim 1.3: Reflektif silindir



Kılavuz Bariyerler: Üzerine onarım yaklaşım levhaları konulan bu kılavuz
bariyerler, çalışma sahalarında kullanılabilen ekipmanlardır.
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Plastik Bariyerler: İçine su doldurulmuş plastik bariyerler (korkuluklar),
çalışma mahallindeki personelin ve malzemenin korunması amacıyla üzerine
reflektif bantlar yapıştırılarak kullanılabilir.

Resim 1.4: Plastik bariyer

1.1.1.4. Uyarı Işıkları
Yanıp sönen flaşörler veya sabit lambalar, özellikle kötü hava koşullarında, gece ve
görüş mesafesinin az olduğu kesimlerde, emniyetli mesafeyi belirtmek, önceden sürücüleri
uyarmak ve yaklaşım hızlarını düşürmek amacı ile kullanılır.
Özellikle kavşaklarda sabit lambalar ile aydınlatma yapılmasına özen gösterilmelidir.
Ayrıca, şerit aktarmalarında ve kaplamadaki mevcut daralmalarda, taşıt yolu
kenarlarının hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde belirlenebilmesi amacıyla,
konilerle birlikte kullanılmalıdır.
Belirli aralıklarla dizilmiş uyarı ışıklarının senkronize bir şekilde çalışmaları
sağlanmalıdır.
Uyarı ışıkları sarı renkli olmalı ve yol yüzeyinden azami yükseklikleri 1,2 metreyi
aşmamalıdır.

Resim 1.5: Uyarı ışığı (Flaşör)
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1.1.1.5. Işıklı Oklar
Özellikle rakordman oluşturulan kesimlerde, trafiğin yönlendirilmesi için ışıklı
oklardan yararlanılabilir.
Işıklı oklar, bir araç üzerine monteli olarak da kullanılabilir.

Resim 1.6: Işıklı ok levhası

1.1.1.6. Yaya Bariyerleri
Yaya yollarına taşan çalışmalarda ve yayaların taşıt yolundan yürütülmesinin zorunlu
olduğu durumlarda, çalışma sahasının çevresinde yaya bariyerleri kullanılmalıdır.

Resim 1.7: Yaya bariyerleri
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1.1.1.7. Sınır Şeritleri ve Bayrakçılar
Yaya yoğunluğunun az olduğu kesimlerde çalışma sahasının çevresini belirlemek
amacı ile kullanılabilir.

Resim 1.8: Lastik sınır şeridi

Hareketli ve kısa süreli çalışmalarda, bayrakçı olarak insan kullanılabilir.
Uzun süreli çalışmalarda bir enerji kaynağı ile çalışan ve aşağı yukarı hareket edebilen
bir kola sahip bayrakçılar kullanılmalıdır.
Bu tip bayrakçılar üzerinde uyarı ışığı (flaşör) bulunmalıdır.
Bakım onarım
çalışmalarında herhangi bir trafik işareti levhası konulmaksızın yalnız bayrakçı ile işaretleme
yapılamaz.

Resim 1.9: Bayrakçılar
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1.1.2. Trafik El İşaretleri
Bir yüzünde “DUR” diğer yüzünde “GEÇ” mesajları içeren trafik el işaretleri, tam
reflektif olmalıdır.

Resim 1.10: Trafik el işareti

1.2. Emniyet levhaları
1.2.1. Yol bilgi levhaları
Bakım onarım sahalarında kullanılacak diğer tüm bilgi levhaları, sarı zemin rengi
üzerinde siyah renkli yazı, rakam, şekil, sembol, resim ve bordür şeklinde düzenlenecektir.

Resim 1.11: Yol bilgi levhası
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Resim 1.12: Yol bilgi levhası
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Resim 1.13: Yol bilgi levhası

Resim 1.14: Yol bilgi levhası
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Resim 1.15: Yol bilgi levhaları

1.2.2. Yol İşaret Levhaları
Bakım onarım sahalarında kullanılacak trafik işaret levhaları standart boyut, şekil ve
renkleri değiştirilmeksizin sarı zemin renkli ve siyah bordürlü, kare veya dikdörtgen
şeklinde, bu kesimlerde uygulanmak üzere dizayn edilecek, diğer bilgi işaretleri de sarı
zeminde siyah renkli yazı, rakam, şekil, sembol, resim ve bordür şeklinde düzenlenecektir.
Bakım onarım sahalarında kullanılan trafik işaret levhaları geri yansıtma özelliğine
sahip reflektif malzemelerden imal edilecektir.
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Resim 1.16: Yol işaret levhaları
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Resim 1.17: Yol işretleri levhaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çalışma sahasında emniyet tedbirleri için işaret ve levhaları temin ediniz.
Çevrenizde gördüğünüz tehlike uyarı işaret ve levhalarından

10 tanesinin resmini çiziniz.

Anlamlarını ve işlevlerini altlarına yazınız.

Sınıfınızın uygun bir yerine asınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bakım ve onarım sahalarında






 Birden fazla firma ile bağlantı

kullanılan ekipmanları sıralayınız.
Trafikte kullanılan el işaretlerini
seçiniz.
Trafikte kullanılan tehlike uyarı
işaretlerini seçiniz.
Trafikte kullanılan tanzim işaretlerini
seçiniz.
Yol bilgi levhalarını belirleyiniz.
Yol işaret levhalarını belirleyiniz.

kurarak bakım ve onarım sahalarında
kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi
alınız.
 Trafik Denetleme Şube
Müdürlükleri’nden bilgi alınız.
 Belediyelerin yol bakım ve onarım
bölümlerinden bilgi alınız.
 Sürücü kurslarından bilgi ve
doküman alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Bakım ve onarım sahalarında kullanılan ekipmanları listelediniz
mi?
Trafikte kullanılan el işaretlerini seçtiniz mi?
Trafikte kullanılan tehlike uyarı işaretlerini seçtiniz mi?
Trafikte kullanılan tanzim işaretlerini seçtiniz mi?
Yol bilgi levhalarını belirlediniz mi?
Yol işaret levhalarını belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yolda çalışma yapan personelin görünürlüklerinin sağlanması amacıyla kullandıkları,
sarı veya turuncu renklerde reflektif özelliği olan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret Levhası
B) Bakım yeleği
C) Bayrakçılar
D) Bakım Levhası

2.

“Koniler, ----------------- bir hat oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Düzgün, doğrusal
B) Zikzak, doğrusal
C) Düzgün, eğrisel
D) Kesik, doğrusal

3.

“Çarpma sonucu ----------------- silindirler üzerinde reflektif bantlar bulunmalıdır.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eğilen
B) Kırılan
C) Eski haline dönebilen
D) Ezilen

4.

“Kavşaklarda ----------------- ile aydınlatma yapılmasına özen gösterilmelidir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fenerler
B) Projektörler
C) Hareketli lambalar
D) Sabit lambalar

5.

“Uyarı ışıkları ----------------- olmalı ve yol yüzeyinden azami yükseklikleri, ----metreyi aşmamalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Sarı renkli - 1,2
B) Yeşil renkli - 1,3
C) Mavi renkli - 1,1
D) Kırmızı renkli - 1,3

6.

“Özellikle rakordman oluşturulan kesişlerde, trafiğin yönlendirilmesi için ---------yararlanılabilir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Levhalardan
B) Işıksız oklardan
C) Işıklı oklardan
D) Fenerlerden

7.

Işıklı oklar, nerelerde kullanılmamalıdır?
A) Bir araç üzerine monteli olarak
B) Rakortmanlar da
C) Dönüşü olmayan düz yollarda
D) Kurplarda

8.

Bir yüzünde “DUR” diğer yüzünde “GEÇ” mesajları içeren trafik el işaretleri,
nasıl olmalıdır?
A) Beyaz zeminli
B) Sarı renkli
C) Yarım reflektif
D) Tam reflektif
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9.

Yukarıdaki resimde bulunan levhanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bisiklet geçiş levhası
B) Yol bilgi levhası
C) Trafik işaret levhası
D) Ayrılmış alan levhası

10.

Yandaki resimde bulunan levhanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yol geçiş levhası
B) Sağa veya sola dönüş levhası
C) Bayraktar levhası
D) Reflektör aracı levhası

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Çalışma kurallarına uygun olarak çalışma sahasında emniyet tedbirlerini standart ve
yönetmeliklere uygun olarak çalışma sahasında güvenlik ve emniyet önlemleri
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Okulunuzun atölyelerinde bulunan güvenlik levhalarını inceleyiniz.



Yollarda bulunan çizgilerin ne anlama geldiğini öğrenerek bu bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Yakınınızda yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarında hangi önlemler
alınmaktadır? İnceleyerek ilgili malzeme ve ekipman cetvelleri hazırlayınız.

2. ÇALIŞMA SAHASINDA ÖNLEMLER
2.1. Çalışma Sırasında Alınacak Önlemler
Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe
kapatılması uygun olacaktır. Çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de alanda
çalışan personelin korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahasının
çevrilmesi ve belirlenmesi koni ve bariyerlerle yapılır. Böylece sürücünün platformu daha
rahat görmesi sağlanır.
Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm
personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme) materyal bulunan bakım yeleği
giymesi gerekir.
Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti
gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak
uzaklıkta olmalıdır. Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 “Yolda Çalışma” levhasının
konulmasıyla başlanılmalıdır. İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp
çalışma yerine doğru yaklaşmak suretiyle yapılmalıdır.
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Trafik işaret levhaları, herhangi bir nedenle devrilmemesi için sabitlenmelidir.
Sabitleme için bordür taşları vb. malzeme kullanılmamalıdır. Çarpılma, kirlenme, kaybolma
gibi nedenlerden dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar yerlerine
konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.
Çalışma sahasının önünde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma
sahası arasında en az 5 metre boşluk bırakılmalıdır. Aracın ön yüzü rakordman gelecek
şekilde olmalıdır.
Yaya yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan
çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu
alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 metre olmalıdır.
Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya
bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.
Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde
işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya
bariyerleri ile çevrilmelidir.
Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik
sağlanması için bariyerler birbiriyle bağlanmalıdır.
Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin derhal
kaldırılması gerekmektedir.
Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan
başlanılmalıdır.

2.2. Trafik Uyarı ve Levhaları Yerleştirme
2.2.1. Standart İşaret Levhaların Montajı
Standart trafik işaret levhaları genel olarak yolun sağına yerleştirilir. Yerleşim
birimleri içinde yaya kaldırımından, yoksa banketten 2,00 metre yükseklikte, yerleşim yerleri
dışında banketten 1,50 metre yükseklikte olacak şekilde monte edilmelidir.
T-28a, T-28b, T-29a, T-29b, T-30a, T-30b, T-33d, T-33e, T-33f, T-34, T-35 nolu
işaret levhalarının kondukları kesimde yerden yükseklikleri 60 cm’ye kadar düşülebilir.
Aynı direk üzerinde birden fazla işaret levhası olması veya ilave panel konulması
durumunda yükseklik alttaki işaret levhasından veya panelden ölçülmelidir.
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2.2.1.1. Yerleşim Alanları Dışında Montaj
Yükseklikler işaretin konulduğu tarafın banket iç kenarı üst kotundan alınacaktır.
B= 1,50 m (genel olarak)
B= 1,00 m (zorunlu durumlarda)
Aynı direk üzerinde ilk levha yerleştirmesi halinde yükseklik alttaki levhanın alt
kenarından ölçülmelidir.
B= 1,50 m (genel olarak)
B= 1,00 m (zorunlu durumlarda)

Resim. 2.1: Trafik uyarı levhaları

2.2.1.2. Yerleşim Alanları İçinde Montaj
Yaya kaldırımı üzerine yerleştirilmeyecekse, yani yaya yolunda bakım ve onarım söz
konusu değilse, yerleşim alanları içinde kullanılacak trafik işaret levhalarının yaya kaldırımı
dışına yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ancak işaret levhasının yola uzaklığı 4,00 metreyi
aşmamalı, işaret levhasını yola yakınlaştırmak için aşağıdaki alternatif çözümler
düşünülmelidir.

Resim. 2.2: Trafik uyarı levhalarının montajı

Alternatif olarak işaret levhaları, yol kenarındaki bir yapıya veya bir direk üzerine
yerleştirilerek yaya kaldırımı üzerine gelecek şekilde bir konsol uzatılabilir. İşaret levalarının
bir konsol ile uzatılarak taşıt yolu üzerine gelecek şekilde monte edilmeleri durumunda,
kaplama kotundan en az 5 metre yükseklikte olması gerekmektedir.
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Yaya kaldırımı üzerine yerleştirilecekse; yaya kaldırımı dışına yerleştirme olanağı
bulunamaması şeklinde en yakın kenarları kaplama kenarına 0.30 metre olmak üzere yaya
kaldırımı üzerine yerleştirilebilirler. Yerleşim alanları içinde her durumda levhaların yaya
kaldırımından yüksekliği en az 2.00 metre olmalıdır.
Aynı direk üzerinde iki levha yerleştirilmesi halinde, yükseklik alttaki levhanın alt
kenarından ölçülmelidir. İşaret levhaları altında panel levha kullanılması durumunda da
yükseklik en alttaki panel levhadan sonra ölçülecektir.

Resim. 2.3: Yaya kaldırımında trafik uyarı levhalarının montajı

2.2.2. Boyutları Değişken Standart Bilgi Levhalarının Montajı
2.2.2.1. Yol Kenarında
Genel olarak araçların seyrine göre taşıt yolunun sağında ve yerleşim alanları dışında
kullanılan bu levhaların kaplama kenarına olan mesafeleri
B= 1.50 m (genel olarak)
B=1.00 m (zorunlu durumlarda) olmalıdır.
Yerleşim alanları içinde kullanılmaları halinde levhanın kaplamadan veya yaya
kaldırımından yüksekliği en az 2,00 m olmalıdır.

Resim. 2.4: Yol kenarında bilgi levhalarının montajı
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2.2.2.2. Orta Refüjlerde
Genel olarak yerleşim merkezleri içinde orta refüjlerde bilgi levhalarının
kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
Diğer yol kesimlerinde kullanılmaları durumunda levhanın kaplama kenarına ve
kaplama kotuna olan mesafesi en az 1.50 m olacaktır. Oto korkuluk kullanılan kesimlerde,
bilgi levhalarının kaplama kotundan yüksekliği 1.50 metreden 1 metreye düşürülebilir.
B= 1.50 m (genel olarak)
B= 1,00 m (zorunlu durumlarda)

Resim. 2.5: Orta refüjde bilgi levhalarının montajı

2.2.3. Bir Konsola Asılacak İşaret Levhalarının Montajı
Yoğun yerleşme merkezlerinde, kavşak içi yön levhaları bir konsol ile yükseltilmeli,
taşıt yolu üzerine gelecek şekilde kullanılacaksa kaplama kotuna mesafesi en az 5,50 m
olmalıdır.
Konsolun kaplama kenarına mesafesi:
B = 1.50 m (genel olarak)
8 = 1.00 m (zorunlu durumlarda)

Resim. 2.6: Konsola asılacak işaret levhalarının montajı
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2.2.4. Kaplama Üstü Yön Levhalarının Montajı
Genel olarak ayrılma şeridinin tam bir şerit genişliğine ulaştığı kesimde kullanılması
gereken bu levhaların alt kenarının kaplama kotuna mesafesi asgari 5,50 m olmalıdır.
Konsolun kaplama kenarına mesafesi:
B= 1.50 m (genel olarak)
B= 1.30 m (zorunlu durumlarda)

Resim. 2.7: Kaplama üstü yön levhalarının montajı

2.2.5. Trafik İşaret Levhalarının Montajında Dikkat Edilecek Hususlar
İşaret levhalarının yerlerine konulması sırasında reflektif malzemenin yansıyarak
sürücünün gözünü kamaştırmasının önüne geçmek amacıyla aşağıdaki şekillerde görüldüğü
gibi 3°-5° arasında değişken açılı bir konumda yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Bu açı
genel olarak 3° olmalıdır.
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Resim. 2.8: Trafik işaret levhalarının yerleşimi

Resim. 2.9: Trafik işaret levhalarının konumu

Levha direkleri, yatay düzleme 90°lik açı yapmalıdır. Sapmaların 1°den daha büyük
olmamasına özen gösterilmelidir.
Trafik işaret levhalarının, otoyol ve devlet yollarının ana güzergâhları üzerinde genel
olarak birbirlerine 100 metreden daha yakına konulmamaları gerekmektedir. Bu mesafeden
daha yakına levha konulmasının gerektiği durumlarda, söz konusu işaret levhası mümkün ise
bir önceki veya sonraki trafik işaret levhasının monte edileceği direğe kaydırılmalıdır
Kavşak bağlantı kollarında ise iki levha arasındaki mesafe en az 50 metre olmalıdır. Bu
mesafe zorunlu durumlarda, birbirlerinin görülmelerini engellememek koşuluyla 30 metreye
düşürülebilir.
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Standart işaret levhalarının yolun her iki yanında birden kullanılmaları halinde,
soldaki işaret levhası sağdakine göre iki yönlü yollarda 10 metre, bölünmüş yollarda 20
metre geriye yerleştirilir.
Aynı trafik işaret direği üzerinde en fazla iki trafik işaret levhası ve varsa bunlarla
ilgili paneller kullanılmalıdır.
Aynı sınıftaki trafik işaret levhalarının aynı direk üzerine monte edilmeleri halinde bu
levhalardan trafik güvenliği ya da trafik akışı bakımından en önemli olanının en alt konuma
yerleştirilmesi gerekir.
İlave bir panelin doğrudan doğruya ait olduğu levhanın hemen altına monte edilmesi
gerekir.
Aynı direk üzerine konulan levhalarda cıvatadan tasarruf sağlamak bakımından üstteki
levhanın altı ile alttaki levhanın üstü ayrı cıvata ile monte edilmesi levhaların inanılırlığını
azaltacağından bu şekil montajdan kaçınılmalıdır.
Hiç bir trafik kontrol cihazında ya da bu cihazın desteği üzerinde herhangi bir reklam
ya da ticari mesaj yahut da trafik kontrolü için gerekli olmayan herhangi bir mesaj
bulunmamalıdır.
Kontrol kesim levhalarının trafik işaret levhaları ile aynı direk üzerinde kullanılması
durumunda, kontrol kesim levası işaret levasının paneli gibi algılanmaması bakımından
işaret levhası ile kontrol kesim levası arasında boşluk bırakılmalıdır.

Resim. 2.10: Çeşitli trafik işaret levhaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çalışma sahasında güvenlik ve emniyet önlemleri alınız.
Uygulama: 6m genişliğinde iki yönlü trafiğin olduğu bir yoldaki,1m genişlik ve 3m
uzunluğu olan çalışma sahasında gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
İşlem Basamakları
 Koni ve bariyerler ile çalışma

Öneriler

sahasının çevresini belirleyiniz.
 Konilerin, trafik işaretlerinin,








lambaların yerleştirilmesi sırasında,
kişisel emniyet tedbirlerini alınız.
“Yolda Çalışma” levhasını
yerleştiriniz.
Daralan Kaplama Levhaları’nı
yerleştiriniz.
Devrilmelere karşı trafik uyarı ve
işaret levhalarını sabitleyiniz.
Gece çalışmaları için flaşör
kullanınız.
Alternatif yaya yolu oluşturunuz.
Trafik levhalarını uzaktan yakına
doğru yerleştiriniz.







Dikkatli olunuz.
Temiz ve itinalı olunuz.
Disiplinli olunuz.
İş kıyafetini giyiniz.
İşaret ve levhaları çalışma sahasına
getiriniz.
 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
 Trafik uyarı ve işaret levhalarını
uygun malzemelerle devrilmelere
karşı sabitleyiniz.

F
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Koni ve bariyerler ile çalışma sahasının çevresini belirlediniz
mi?
Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların yerleştirilmesi
sırasında, kişisel emniyet tedbirlerini aldınız mı?
Yolda çalışma var levhasını yerleştirdiniz mi?
Daralan kaplama levhalarını yerleştirdiniz mi?
Devrilmelere karşı trafik uyarı ve işaret levhalarını
sabitlediniz mi?
Gece çalışmaları için flaşör kullandınız mı?
Alternatif yaya yolu oluşturdunuz mu?
Trafik levhalarını uzaktan yakına doğru yerleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çalışma sahasının çevrilmesi ve belirlenmesi hangi malzeme ile yapılır?
A) Koni ve bariyerlerle
B) Yol bilgi levhaları ile
C) Aydınlatma direkleri ile
D) Bayrakçılarla

2.

“Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 “-------------” levhasının konulmasıyla
başlanılmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Koniler
B) Dönüş levhaları
C) Bayrakçılar
D) Yolda çalışma

3.

Çalışma sahasının önünde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa bu araç ile çalışma
sahası arasındaki boşluk aşağıdaki seçeneklerden hangisindedir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

4.

Çalışmaların geceye sarkması durumunda hangi malzemeler kullanılmalıdır?
A) Aynalar
B) El işaret levhaları
C) Sınır şeritleri
D) Flaşörler

5.

Yaya yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını kapsayan
çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici
olan bu alternatif yaya yollarının genişliği aşağıdaki seçeneklerden hangisindedir?
A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2

6.

Çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi hangi malzemeler ile
çevrilmelidir?
A) Yaya bariyerleri ile
B) Bordürler ile
C) Asfalt kırıkları ile
D) Flaşörler ile
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7.

“Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına ---------- noktasından
başlanılmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) En uzak
B) En yakın
C) Orta
D) Geri

8.

“Yerleşim alanları dışında montaj yapılırken --------------- işaretin konulduğu tarafın
banket iç kenarı üst kotundan alınacaktır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Uzunluklar
B) Genişlikler
C) Yükseklikler
D) Levhalar

9.

Yerleşim alanları içinde montaj yapılırken yaya kaldırımı üzerine yerleştirilmeyecekse
yerleşim alanları içinde kullanılacak trafik işaret levhalarının mümkün ise yaya
kaldırımı dışına yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ancak işaret levhasının yola uzaklığı
kaç metreyi aşmamalıdır?
A) 1,00
B) 2,00
C) 3,00
D) 4,00

10.

Yerleşim merkezleri içinde nerelere bilgi levhalarının kullanılmasına gerek
bulunmamaktadır?
A) Yol kenarlarına
B) Kavşaklara
C) Orta refüjlerde
D) Hem zemin geçitlere

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

30

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Çalışma kurallarına uygun olarak çalışma sahasında emniyet tedbirlerini standart ve
yönetmeliklere uygun olarak kısa ve uzun süreli çalışma durumuna göre emniyet tedbirlerini
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki yol bakım ve onarım işlerinin çalışma zamanlarını takip ediniz ve
bu çalışmaları yaparken süre ölçümleri yapınız.

3. KISA VE UZUN ÇALIŞMALARDA
EMNİYET TEDBİRLERİ
3.1. Çalışmalarda Emniyet Tedbirleri
Çalışmaların şekline ve süresine göre emniyet tedbirleri değişiklik gösterir.

3.1.1. Kısa Süreli Emniyet Tedbirleri
Bu tip emniyet tedbirleri, trafik akışının az olduğu zamanlarda sürdürülen ve
üzerinden bir gece geçmeyecek olan çalışmalardır.
Trafik akışının yoğunlaştığı zamanlarda çalışmaya son verilmeli ve işaretler
kaldırılarak çalışma bölgesi temizlenmelidir.
Kısa süreli çalışmalarda, iki tür uygulama yapılabilir:



Çalışma yerinin koni ve levhalarla belirlenmesi yöntemiyle yapılan sabit bakım
çalışmaları
Araçların işaretlenmesi yöntemiyle yapılan hareketli (mobil) bakım çalışmaları
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3.1.1.1. Koni ve Levhalarla İşaretlemesi Yapılan Kısa Süreli Çalışmalar
Uzun süreli
konulabilmesidir.

çalışmalardan

tek

farkı,

işaret

levhalarının

portatif

olarak

Ancak, portatif olarak yerleştirilen bu levhaların, rüzgâr ve benzeri etkilerden
etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmeli ve araçların çarpması durumunda
büyük tehlike yaratacağından bordür taşlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.

3.1.2. Hareketli Çalışmalarda Emniyet Tedbirleri
Çalışmanın cinsine göre bir veya daha fazla aracın, fasılalarla kısa süreli durarak veya
yavaş hızlarda hareket ederek yol boyunca yaptığı çalışmalardır.
Hareketli (mobil) çalışmalar, yatay işaretleme çalışmalarını, rutin yol bakım
çalışmalarını, aydınlatma bakım çalışmalarını, banket üzerinde yapılacak boyuna çalışmaları
ve yol drenaj bakım çalışmaları ile benzeri çalışmaları kapsamaktadır.
Bu tip çalışmalar esnasında, tek bir araç kullanılacak ise görüş mesafesi yeterli olmalı
ve sorun çıkma olasılığının düşük olduğu vakitler tercih edilmelidir.
Çalışma aracının tepe ve dönemeçler nedeniyle görülememesi, trafik yoğunluğunun
artması ve çalışma aracının çok yavaş hareket etmesi veya sık sık durması gibi hallerde, (T15) Yolda Çalışma, (T-7 a, b, c) Daralan Kaplama vb. gerekli trafik işaretleri kullanılır.
Çalışma ilerledikçe trafik işaret levhaları da kaydırılır.
Hareketli çalışmaya katılan araçların turuncu renkte boyanması, sarı tepe lambalarının
çalışır durumda olması gerekmektedir.
Bu çalışmalarda kullanılan işaretleme kamyonlarının arkasında, Dönüş Adası Ek
Levhası biçiminde düzenlenen ve üzerinde ışıklı uyarıcı sistemi bulunan bir pano
bulunmalıdır.
Ayrıca, bu pano üzerinde işaretleme kamyonunun bulunduğu şeride göre kullanılacak
900 mm çaplı (TT 36 a, b) Sağdan veya Soldan Gidiniz trafik işareti konulmalıdır.
Hareketli çalışmalarda kullanılan bakım kamyonlarının arkasında da yine Dönüş
Adası Ek Levhası biçiminde düzenlenen bir pano bulunmalı, pano üzerinde 900 mm çaplı
(TT 36 a, b) Sağdan veya Soldan Gidiniz ve 1350 mm kenarlı Yolda Çalışma trafik işareti
konulmalıdır.

32

3.1.3. Uzun Süreli Emniyet Tedbirleri
Bu tip çalışmalar, sabit olarak nitelendirilen ve üzerinden 1 veya 1’den fazla gecenin
geçeceği düşünülen çalışmalardır.
Yapılan işaretleme sabit olmalı ve ışıkla uyarıya özen gösterilmelidir.
Çalışma alanındaki personelin güvenliği düşünülerek uzun süreli çalışmalarda
minimum bir tampon bölge oluşturulmalıdır.
İşaretlemenin, yaklaşık 100 metreden net bir şekilde görülmesini sağlamak amacıyla
gerekli uyarı işaretlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
Düşey ve yatay işaretleme, şekillerde belirtildiği gibi mesafeler de dikkate alınarak
yapılmalıdır.
Koniler veya uyarı işaretleri dizilirken (bir veya daha fazla şeridin kapatılmasında)
aynı doğrultuda olmalarına dikkat edilmelidir.

3.2. Yol Aktarımı
Bölünmüş yollarda, trafik akışını sağlamak için bir yönün tamamen veya kısmen
kapatılması durumunda geçiş, uygun bir eğim ve hız sınırlamasına bağlı olarak yapılmalıdır.
Aynı zamanda bu durumu karşı taraftan gelen sürücülere belirtmek amacıyla karşı
platforma da gerekli uyarı işaretlerinin konulması gerekmektedir.
Karşı şeride trafik aktarılması yapılan durumlarda, iki yönlü trafiğin birbirinden bir
tampon bölge ile veya konilerle ayrılmasına dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kısa ve uzun süreli çalışma durumuna göre emniyet tedbirleri alınız.
Uygulama: 10 m genişliği olan bir ana yoldan bir binaya, doğalgaz borusu
döşenecektir. Trafik akışının düzgün olabilmesi için kısa süreli emniyet tedbirlerini alınız..












İşlem Basamakları
Koni ve bariyerler ile çalışma
sahasının çevresini belirleyiniz.
Konilerin, trafik işaretlerinin,
lambaların yerleştirilmesi sırasında,
kişisel emniyet tedbirlerini alınız.
Yolda çalışma levhasını
yerleştiriniz.
Daralan kaplama levhalarını
yerleştiriniz.
Sağdan veya soldan gidiniz
levhalarını koyunuz.
Devrilmelere karşı trafik uyarı ve
işaret levhalarını sabitleyiniz.
Alternatif yaya yolu oluşturunuz.
Trafik levhalarını uzaktan yakına
doğru yerleştiriniz.
Hareketli çalışmalarda emniyet
tedbirleri alınız.

Öneriler







Dikkatli olunuz.
Temiz ve itinalı olunuz.
Disiplinli olunuz.
İş kıyafetini giyiniz.
İşaret ve levhaları çalışma sahasına
getiriniz.
 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
 Trafik uyarı ve işaret levhalarını
uygun malzemelerle devrilmelere
karşı sabitleyiniz.

34

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Koni ve bariyerler ile çalışma sahasının çevresini belirlediniz
mi?
Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların yerleştirilmesi
sırasında, kişisel emniyet tedbirlerini aldınız mı?
Yolda çalışma var levhasını yerleştirdiniz mi?
Daralan kaplama levhalarını yerleştirdiniz mi?
Sağdan veya soldan gidiniz levhalarını koydunuz mu?
Devrilmelere karşı trafik uyarı ve işaret levhalarını sabitlediniz
mi?
Alternatif yaya yolu oluşturdunuz mu?
Trafik levhalarını uzaktan yakına doğru yerleştirdiniz mi?
Hareketli çalışmalarda emniyet tedbirleri aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Kısa süreli emniyet tedbirleri, trafik akışının az olduğu zamanlarda sürdürülen ve
üzerinden ---------- olan çalışmalardır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gece geçmeyecek
B) En az 1 gece geçecek
C) 1 hafta geçmeyecek
D) 1 ay sürecek

2.

“Koni ve levhalarla işaretlemesi yapılan kısa süreli çalışmaların uzun süreli
çalışmalardan tek farkı, işaret levhalarının ---------- olarak konulabilmesidir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabit
B) Ölçülü
C) Portatif
D) Dağınık

3.

“Yerleştirilen bu levhaların, rüzgâr ve benzeri etkilerden etkilenmeyecek şekilde
yerleştirilmesine dikkat edilmeli ve araçların çarpması durumunda büyük tehlike
yaratacağından ---------- kullanılmasından kaçınılmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bu levhaların
B) Bordür taşlarının
C) Herhangi bir malzemenin
D) Elastik malzemelerin

4.

“Hareketli çalışmalarda çalışma ilerledikçe trafik işaret levhaları da ----------”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabit bırakılır
B) Kaydırılır
C) İş bitiminde toplanır
D) Tekrar kullanılmaz

5.

Çalışma aracının tepe ve dönemeçler nedeniyle görülememesi, trafik yoğunluğunun
artması ve çalışma aracının çok yavaş hareket etmesi veya sık sık durması gibi
hallerde, hangi trafik işaretleri kullanılmamalıdır?
A) Yolda Çalışma levhası
B) Daralan Kaplama levhası
C) Bayraktarlar
D) Keskin viraj levhası
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6.

“Uzun süreli emniyet tedbirleri, sabit olarak nitelendirilen ve üzerinden ---------geçeceği düşünülen çalışmalardır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) 1 veya 1’den fazla gecenin
B) 1 veya 1’den fazla gündüzün
C) 1 veya 1’den fazla saatin
D) 1 veya 1’den fazla aracın

7.

İşaretlemenin, yaklaşık kaç metreden net bir şekilde görülmesini sağlamak amacıyla
gerekli uyarı işaretlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir?
A) 50
B) 75

C) 100
D) 125
8.

“Bölünmüş yollarda, trafik akışını sağlamak için bir yönün tamamen veya kısmen
kapatılması durumunda geçiş, uygun bir eğim ve hız sınırlamasına bağlı olarak -------dır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ölçülmemeli
B) Ölçülmeli

C) Yapılmamalı
D) Yapılmalı
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME


Şehirlerarası iki şeritli duble yolda 1 km asfalt kaplama çalışması
yapılacağından bir şerit uzun süreli kapatılacaktır. Gerekli emniyet tedbirlerini
alınız?

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Değerlendirme Ölçütleri
Bakım ve onarım sahalarında kullanılan ekipmanları
listelediniz mi?
Trafikte kullanılan el işaretlerini seçtiniz mi?
Trafikte kullanılan tehlike uyarı işaretlerini seçtiniz mi?
Trafikte kullanılan tanzim işaretlerini seçtiniz mi?
Yol bilgi levhalarını belirlediniz mi?
Yol işaret levhalarını belirlediniz mi?
Koni ve bariyerler ile çalışma sahasının çevresini
belirlediniz mi?
Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların yerleştirilmesi
sırasında, kişisel emniyet tedbirlerini aldınız mı?
Yolda çalışma var levhasını yerleştirdiniz mi?
Şerit kapatma levhasını yerleştirdiniz mi?
Daralan kaplama levhalarını yerleştirdiniz mi?
Sağdan veya soldan gidiniz levhalarını koydunuz mu?
Devrilmelere karşı trafik uyarı ve işaret levhalarını
sabitlediniz mi?
Gece çalışmaları için flaşör kullandınız mı?
Alternatif yaya yolu oluşturdunuz mu?
Trafik levhalarını uzaktan yakına doğru yerleştirdiniz
mi?
Hareketli çalışmalarda emniyet tedbirleri aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
C
D
A
C
C
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
C
D
B
A
B
C
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
C
B
B
D
A
C
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


İnşaat Sektöründe SAHA Emniyet Tedbirleri, T.C. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Parketaşı Ve Bordür Kaplamaları Uygulama Kılavuzu



www.fbe.gazi.edu.tr
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