
 

 

  6331 SAYILI  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU DOĞRULTUSUNDA, UYARIMIZ: 

            Ölümlü kazalara sebep olan bayrak asma ve toplama faaliyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hassasiyetlerine göre ÇOK TEHLİKELİ İŞ SINIFINDADIR.  

Kutulu otomatik sistemlerimiz; bayrak asma ve indirme faaliyetini el değmeksizin yaptığından, yürürlükteki 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekleri için mükemmel bir çözümdür. Yönetici olarak konu ile ilgili 

risklerinizi asgariye indiriyoruz.  

            Bayrak ve poster sistemi otomatik değil ise:  

1) Görevli personele, özellikle “Yüksekte Çalışma”, ayrıca “Koruyucu Malzeme (emniyet kemeri, 

baret vb.) Kullanımı ”, “Bayrak Asma ve Bağlama Teknikleri” ve “Düğüm Çeşitleri” gibi konuları 

içeren İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ALDIRMAK GEREKLİDİR.  

 

ANCAK; 

2) Faaliyetin rutin olmaması, personelin fazla sayıda yanlış yapmasına sebebiyet vermektedir.   

3) Personel devir hızının yüksek olması ve görev değişiklikleri; kamu kurumları için bile bilinçli 

personel görevlendirilmesini engellemekte, ayrıca eğitim masraflarının kabul edilemez boyutlara 

çıkmasına sebep olmaktadır.  

4) İnsana devrettiğimiz görevlerde akla gelmeyecek kazalar ile karşılaşılması kaçınılmazdır.  

Ayrıca rüzgâr yönü ve şiddetinin ani değişimiyle insanlar;  

-bayrak kumaşının yelken gibi şişmesi veya halatın ayağına/koluna dolanmasıyla- çatıdan veya 

kattan düşerek yaralanıp ölmektedir.  

5) Çatı çalışmalarında personelin kontrolünün zorluğu kaza riskini çok arttırmaktadır.  

6) Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası meydana geliyor, 4 işçi yaşamını yitiriyor, 5 işçi de iş 

göremez hale geliyor. Bu nedenle Türkiye, ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü 

sırada yer alıyor.  

7) Ölümlü iş kazalarının %95’i yüksekten düşme sebeplidir. Eğitimsiz veya koruyucu malzemesiz 

personele, bir de bayrak gibi hareketli bir kütleyi açıkhavada bina cephesine as demek, büyük 

hatadır.  

8) İnsanımızın hayatını, organlarını kaybetmesi ile yaşanan kazaların sonucunda hem çalışan hem de 

işveren için maddi manevi büyük kayıplar ve verim düşüklüğü oluşmaktadır. Yapılan bir 

araştırmayla iş kazalarının kökeninin 3-7 yaş arasında edinilen alışkanlıklara dayandığı, yani 

çocukluktaki boş vermişlik, dağınıklığın bunlara sebep olduğu tespit edilmiştir.  

 

9) Bu sebeplerle, bayrak kazalarını önlemek ve faaliyeti kolaylaştırmak için tek etkili yöntem; 

OTOMATİK BAYRAK VE POSTER ASKI SİSTEMİ kullanmaktır.  

 

            Saygılarımızla arz ederiz.  

 

 

 


