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Avrupa'da inşaat çalışanlarının iş güvenliği amacıyla
çağdaş cihazların kullanımıyla çalışma esnasında
meydana gelen olaylara dayalı multimedya eğitimin
oluşturulması yoluyla Sağlık ve Güvenlik konusunda
kalifikasyonlarını geliştirme ve güçlendirme projesidir.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir .
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu tutulamaz.

FİNAL TOPLANTI VE PROJENİN KAPANMA KONFERANSI
SERIO final konferansı Varşova’da 24 Şubat 2016 tarihinde
gerçekleştirildi. Konferans Varşova Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Fakültesi’nde yer aldı.
İnşaat alanındaki teknik okullardan, teknoloji
üniversitelerinden, Avrupalı ortaklardan oluşan 57 kişinin
katıldığı konferansta, İnşaat sektöründeki Sağlık ve Güvenlik
ile ilgili sorunlar ve zorluklar, Avrupa Birliği bölgesine özgü
olacak şekilde birçok konu başlığı altında ele alınmıştır.

PROJENİN AMAÇLARI
SERIO projesinin amaçları şunlardır:
- Sağlık & Güvenlik konularının daha hızlı ve kolay
anlaşılmasını sağlayan bir uygulama oluşturmak,
- Resimler, sesler, animasyonlar, örnekler ve kısa filmler
de dahil olmak üzere, uygulama için uyarlanmış bir
eğitim metodolojisinin oluşturulması,
- Avrupa'da şantiyelerde Sağlık & Güvenlik
uygulamalarını geliştirmek,
- Avrupa Birliğinde işgücü hareketliliğini arttırmaktır.
ORTAKLAR

Bu konferansın amacı, şantiyelerde ve çalışılan alanlarda
oluşabilecek en önemli riskleri saptamak ve alınabilecek en
etkili önlemleri tespit etmekti.

Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org

Konferans programı dört sunumdan oluştu:
 SERIO projesinin tanıtımı ve SERIO
uygulamasının sunumu - Maciej Siemiątkowski
PZPB
 İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde yeni
teknolojiler - Altan Dizdar ERBİL
 Yapı Bilgi Modellemesi ve inşaat güvenliğini
iyileştirmek için bir araç olarak kullanılabilecek
Artırılmış Gerçeklik Metodu - Krzysztof Kaczorek
Teknoloji Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
Fakültesi
 Şantiyelerde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi François Adoue MPS

ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK A.Ş.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org
CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
İLETİŞİM
Proje koordinatörü:

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
Katılımcılara SERIO uygulamasının beta sürümü dağıtılmıştır. 00-848 Varşova
SERIO’nun son sürümü, projenin web sitesi olan Polonya
www.serio.mobi
ve Google Play'de yayınlanacaktır. Kontak Kişi: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
PROJENİN GEÇMİŞİ
Avrupa'da inşaat sektörü, 900 milyar EURO’yu aşan yıllık
cirosu ile en önemli istihdamı sağlayan, her ülkenin
ekonomisindeki en büyük sektörlerden biridir. Sanayinin
doğası gereği yapılan işte tehlike vardır ; yılda binden fazla
işçi ölmekte ve 800.000 'den fazla işçi ciddi şekilde
yaralanmaktadır.

SERIO uygulamasını sunan kısa bir filmi proje web sitesinde
bulabilirsiniz : http://serio.mobi/downloads/

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir .
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon,
burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
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