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COVİD-19’A KARŞI BİO-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
-TOBB ve Ticaret Bakanlığının 18.08.2020 tarihli yazısına istinaden kapalı alanda düzenlenecek
fuarlarda COVİD- 19 salgını nedeniyle alan girişlerde ateş ölçümü ve HES Kodu kontrolü
yapıldıktan sonra fuar alanına giriş verilecektir. Fiziksel mesafe (1,5 m), daimi maske takılması ve
kişisel hijyen kurallarına uyması zorunludur.
-Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre su haricinde yiyecek içecek tüketimi
yeme-içme alanları dışında yasaktır
-HES kodu olmayan ve riskli olarak gözüken kişi fuar alanına alınmayacaktır.
-Ateş ölçümü sırasında 38,5 derece ve üstü çıkan kişiler fuar alanına alınmayacaktır.
-Fuar alanında maske kullanımı zorunludur.
-TÜYAP detaylı Covid-19 kılavuzunu https://tuyap.com.tr/assets/img/covid-kilavuzu.pdf
inceleyebilirsiniz

FUAR ALANI STANT KURULUMUNDA DİKKAT EDİLCEK HUSUSLAR
• Tüm çalışma yapacak personelin SGK işe giriş bildirgeleri,nüfus cüzdanını ve stantların elektrik
montajını yapacak kişilerin mutlaka elektrikçi olduğunu gösteren mesleki eğitim belgelerini tüyap
isg portalına yüklemeleri gerekmektedir.
• Ekteki İSG kuralları ve İSG kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.
• Fuar alanı içinde stant uygulamalarında, alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, çimento türevli her
türlü levha kullanımına ve toz torbası olmayan ahşap kesim uygulaması yapılmasına izin verilmez.
• Fuar alanımızda yer ve duvarların delinerek malzeme ve stant bölmelerinin sabitlenmesi
yasaktır.
• Salonlarda drone kullanımı yasaktır.
• Salonlarda tiner kullanımı yasaktır.
Stantlarda cam kullanılacak ise, cam kırılmasından kaynaklanabilecek yaralanmaların önüne
geçilmesi açısından en az 6 milimetre kalınlığında emniyet camından (lamine veya temperli) imal
edilmiş olmalıdır. Aşağıdaki tabloda, büyük ebatlı camlı bölümlerin sahip olması gereken kalınlıklar
verilmiştir:
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Maksimum Pencere Büyüklüğü Ölçüleri

Gerekli Kalınlık

Ölçü

8 milimetre

1100x1100 milimetre

10 milimetre

2250x2250 milimetre

12 milimetre

4500x4500 milimetre

15 milimetre

Sınır yok

• Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımlarını (Baret, Eldiven, Maske, Ayakkabı vb.)
iş sağlığı ve güvenliği kuralları gereğince kullanımı zorunludur. Kişisel Koruyucu kullanmamakta
ısrar eden çalışan alandan dışarı çıkartılacaktır.
• Yangın Dolaplarının ve Acil çıkış Kapılarının önleri hiçbir şekilde kapatılmayacaktır. Her daim
kullanılmaya hazır ve erişilebilecek şekilde olmalıdır.
• Katılımcılar stantlarında; kullanıma hazır, kontrolü gerçekleştirilmiş, en az 1 adet 12kg'lık Kuru
Kimyevi Tozlu yangın söndürücü bulundurmak zorundadırlar. Stant içlerinde yangın güvenliğinin
sağlanması Katılımcıya aittir.
• Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır.
Kapı önlerinin ve kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır.
• Stant yapımında kullanılan taş motoru, matkap, kesici vb. el aletleri ve makinelerin emniyet
korumaları her zaman yerinde, takılı olmalıdır. Bu aletleri kullanan çalışan iş sırasında Kişisel
Koruyucu Donanımlarını kullanmalıdır.
• Fuar alanında stantlarda açık alevli, yanıcı, yakıcı ve parlayıcı her türlü malzeme kullanımı
yasaktır.
• Yüksekliği 4,5 metreden fazla veya çok katlı stantlarda, yetkili bir mühendis tarafından
imzalanmış statik uygunluk raporu alınması mecburidir.
• Taahhutnamenin fuar kurulumundan önce Teknik Ofis'e (teknikofis@tuyap.com.tr) mail adresine
gönderilmesi ve Tüyap fuar alanında ıslak imzalı olarak elden danışmaya teslim edilmesi
gerekmektedir.
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ELEKTRİK UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
TÜYAP fuar alanında çalışacak olan personelin SGK'sız alana girişi yasaktır. Emeklilik sonrası
çalışanlar ile ilgili ise, çalışacağı döneme ait sigorta bildirimi yapılması gerekmektedir.
• Elektrik bağlantıları ve elektrik işleri yetkin, diplomalı elektrik meslek adamları tarafından
yapılmalıdır. Aksi durumda standınızın elektriği açılmayacaktır. Stant içindeki elektrik tesisatı ile
ilgili her türlü sorumluluk doğrudan Katılımcıya aittir.
• Stantlarda bulunan elektrik tesisat panoları, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmalı ve
mutlaka kullanım amacına uygun Kaçak Akım Röleleriyle korunmalıdır.
• Stant içindeki tüm elektrik tesisatı toprak hattına bağlanmalıdır.
• Aydınlatma için kullanılan kabloların en az 3x1.5 mm2 kesitli, Priz için kullanılan kabloların en az
3x2.5 mm2 kesitli ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir.
• Ana Elektrik Dağıtım Panosu, ziyaretçiler tarafından kolayca erişilebilir olmayacak ve Tüyap
yetkili personelinin kolay erişimini sağlamak için engelsiz bırakılacak şekilde konumlandırılmış
olarak stant alanının bitmiş zemininden en az 1,5 metre yükseklikte duvara ya da en azından
standın yük taşıyan yapılarına sıkı bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Stant alanı dışından panelin
konumunu tanımlamak mümkün olmalıdır.
• Elektrik hattının çekileceği yeri ve sigorta panonuzun konumunu gösteren bir planı Teknik Ofis'e
(teknikofis@tuyap.com.tr) göndermeniz gerekmektedir. Kullanacağınız trifaze-monofaze hatlar için
elektrik gücü ihtiyacınızı kw cinsinden lütfen tam olarak bildiriniz. Elektrik ile ilgili bağlantılarınızı
tamamladıktan sonra lütfen teknik ofise bilgi veriniz, hattınız kontrol edilip uygun olması halinde
enerjisi verilecektir.
• Elektrik Gücü Kilo-watt değerinin eksik bildirilmesi, elektrik panosu getirilmemesi, topraklama
tesisatının yapılmaması veya bağlantıların güvenli şekilde hazır edilmemesi gibi uygunsuzluk
durumunda stantlara elektrik verilmeyeceğini önemle bildiririz.
• Fuar süresince olabilecek ani elektrik kesilmelerinde, elektronik cihazlarınızı zarar görmemesi
için Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ile desteklemenizi tavsiye ederiz.
• Stantlarda kullanılan eski tip (civa buharlı, sodyum buharlı, metal halide, metal halojen vb.)
verimsiz aydınlatmaların yerine, enerji verimliliği yüksek, led aydınlatma kullanılması zorunludur.
2020 yılından itibaren;
Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik gereği;
Stant elektrik bağlantılarını yapacak katılımcı/dekoratör firmanın elektrikçilerinin aşağıda belirtilen
yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir.
•
Elektrikçi (1. Sınıf) 1250 kW üzeri Elektrik Mühendisi
•
Elektrikçi (2. Sınıf) 1250 kW-500kW arası Elektrik Teknik Lise veya MYO
•
Elektrikçi (3. Sınıf) 500 kW'a kadar Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve
Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.
•
Genel Elektrikçi (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan) Mesleki Eğitim Belgesi, Çıraklık ve
Kalfalık Belgesi
Sınıf şartlarını sağlayan (Elektrikçi 1-2-3) yetkin elektrikçiler fuar alanı stant elektrik denetim
uygunluk formuna standın elektriğinin açılması için (izin verilen KW ölçüsünde) imza atmaya
yetkilidir.
Genel Elektrikçiler, stant elektrik açma talebi yapma ve onaylama yetkisi olmayıp stant içinde yetkin
elektrikçi sorumluğunda fuar alanında montaj işlerinde çalışabilirler.
Ayrıca ilgili personele ait işe giriş periyodik muayene raporu ve temel iş güvenliği eğitimlerinin de
İSG portal üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.
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Fuar alanında çalışırken uyulacak kurallar hakkında \'Fuar Katılımcıları, Kiracılar ve Alt
Yükleniciler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu\' ve \'Stant Elektrik Teknik Şartnamesi\'nden
daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

