Ormancılık
Kurs nedeni
 Đlk kurs
 Tayin veya görev alanının değiştirilmesi
 Đş araçlarının uygulamaya konması veya değiştirilmesi
 Yeni iş malzemelerinin kullanılması
 Çalışma tarzlarının uygulamaya konması veya değişiklik
yapılması
 Kaza veya kılpayı kazalarda
 Belirli aralıklarla tekrarlanan kurs

Görev alanı/Đş

Ormancılık

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Đş organizasyonu ve ortam
Öngörülen KKD kullanın (ormancı ayakkabısı, testereye karşı emniyetli tulum, fosforlu yelek,
koruyucu eldiven, yüz siperlikli ve kulaklıklı kask …)
Arazi değerlendirmesi yapın
Toprağın durumunu (örn. nem, kar, buz) gözönüne alın
Yapılacak işi seçerken hava koşullarını gözönüne alın, yetersiz görüş açısı olması halinde
(sis, kar, karanlık) ve rüzgarlı havada ağaç kesmeyin
Đş değişimi ve molaların ayarlanması
Đş aletini yapılacak işe göre ayarlayın, teknik yardımcı gereçlerle işi kolaylaştırın
Ergonomik açıdan elverişli iş yöntemleri uygulayın
Açıktaki hatlara/kablolara dikkat edin - Emniyet mesafesi bırakın (hatları elektrik şebekesi
şirketinden kapattırın, ağaç depolama alanlarını doğru seçin)
Tehlikeli işleri tek başınıza yapmayın (örn. ağaç kesme, taşıma, mesnetleme …)
Meyilli yerlerde ağaç kesme işlemini aşağıdan yukarıya, taşımada yukarıdan aşağıya yapın

Orman makine ve cihazları
Alet, makine ve cihazları amacına uygun kullanın
Motorlu testere, ot biçme makinesi ve diğer el aletlerinin bakımını ve koruyucu bakımını
düzenli aralıklarla yapın (düzenli aralıklarla hava filtresi değişimi ve devir ayarı, zincir
keskinliği, AV sisteminin aşınan parçalarının zamanında değiştirilmesi …)
Öngörülen koruyucu kapakları kullanın
Emniyet mesafesi bırakın (örn. motorlu testere 2 m veya 1½ ağaç uzunluğu, ot biçme
makinesi 15 m)
Gereken KKD kullanın (örn. göz maskesi, kulaklık, eldiven, korumalı ayakkabı, güneş kremi)
Rüzgarsız havada hava akımı olmayan yerlerde çalışmaktan kaçının
Akciğer hastalıklarında sınırlı uygunluk
Benzin doldururken açık ateş ve ışıkla yaklaşmak yasaktır
Kendinden kapanan dolum kapaklı bidon kullanın
Yakıt dolu bidonları taşıtta devrilmeye karşı sabitleyin
Nemli ve soğuk havada sap ısıtma sistemli alet kullanın

Kereste hasatı
Emniyet mesafesi bırakın
Kaçış yolu yapın ve kapatmayın
Motor testeresini amacına uygun kullanın ve bakımını yapın, amacına uygun ağaç kesme
tekniği uygulayın
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:
Uygun ve yeterli sayıda kama kullanın, amacına uygun biçimde kamayla yarma işlemi yapın
Takılan ağaçları amacına uygun biçimde devirin - Taç kısmını gözlemleyin
Đmkanlar doğrultusunda sıkıştırılmış ağacın gerginlik oranını değerlendirin Dengeleme ve
mekanik işleme
Bayırlarda keresteyi düşmeye ve kaymaya karşı sabitleyin
Çapraz kesme [cross cut] işleminde kerestenin (gövdenin) yukarı tarafında durun
Kereste hurdasının [waste wood] işlenmesinde özel itina gösterin (örn. kökleri sabitleyin,
kanca çekin)

Taşıma ve kereste nakli
Doğru ve usulüne uygun bakımı yapılmış alet kullanın
Elle taşımada kütüklerin kenarlarını kama şeklinde soymak suretiyle işi kolaylaştırın
Kusursuz işleyen halat ve taşıma tertibatları kullanın, gözle görülebilecek hasarları kontrol
edin
Taşıma tertibatlarını doğru takın
Halat, taşıma tertibatları, sevk silindirleri ve sabitlemeleri rüzgarın gücüne ayarlayın
Tehlikeli bölgelerden uzak durun (gerilmiş halat boyunca, halatın açı alanından, yükün
yanıbaşından, bayırlarda yükün aşağı tarafından)
Halat çekim işlemini traktörden doğru veya güvenli bir pozisyondan doğru yapın
Traktör ve tarım cihazı arasındaki tehlikeli bölgede durmayın
Yükü sürekli gözleyin
Taşıma ve halat boşaltımı ancak bariz (optik, akustik veya uzaktan kumandalı) sinyalden
sonra
Kaplamalar/Kapaklar kullanın
Vinçle veya çekiciyle taşımada koruyucu levhayı indirin
Vinçle çalışmada mesnetleri sağlam koyun
Mümkün olduğunca doğru hizada taşıma yapın
Atla taşırken dizgini elinize dolamayın, panik kilidi kullanın, mümkünse kereste taşıma
patikasından gidin

Taşıyıcı halat sistemi
Halat sistemlerinin montajında, işletilmesinde ve sökülmesinde en azından bir işçinin bu
yolda kurs gördüğünü belgelemesi gereklidir
Halat sisteminin montajı (halat açısı, ebatlar, payandalar, ….), işletme talimatı uyarınca
Vincin çekme kuvvetini halat sistemine ayarlayın
Halatı omuz üzerinden çekmeyin
Yük ebadını vinç çekme gücüne ayarlayın
Görüş açısının yeterli olmaması halinde (sis, kar, karanlık) halat sistemleriyle çalışmayın
Yaklaşan fırtınada işi durdurun, şiddetli rüzgarda ya da fırtınada, don çözülmesinde halat
sisteminin emniyetli konumda olup olmadığını kontrol edin

Kereste depolama
Sadece yol üzerine veya yola paralel depolayın, giriş-çıkışları kapatmayın
Açıktaki hatların altına depolamayın
Đtinayla depolama yapın
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:
Ara depoda çapraz kesilmiş keresteler için doğru yer seçin
Düzenli aralıklarla kereste nakli sağlayın
"Makine ve cihazlar" talimatına riayet edin

Başkalarının tehlikeye düşmesi
Arazi üzerinde iş akışını organize edin
(Bayırda birbiri üzerine çalışılması yasaktır)
Kesim yerini, nakil tesisini emniyete alın (Uyarı levhaları: "Ormanda geçici abluka bölgesi –
Ormancılık işleri nedeniyle tehlike") asın
Đlgili kurumları haberdar edin (yol işleri, demiryolu idaresi, elektrik şebekesi şirketi …)
Özel durumlarda (örn. okul, ana okulu yakınlarında...) Uyarı işçileri görevlendirin

Đmdat ve kurtarma işlemlerinin organizasyonu
Đlk yardım malzemesini (acil durum battaniyesi), sıvı tedariğini hazırda tutun
Giriş ve çıkış yollarını kapatmayın
Arabayı kaçış yönünde parkedin
Đmdat telefonu imkanı (cep telefonu) bulundurun
Đlk yardım malzemesini beraberinizde götürün

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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