FuarTanıtım Bülteni

12-14 Haziran 2014

Özel Sayı

ENGEL OLAMADIK ÖZÜR DĠLĠYORUZ

YANAN BĠZDĠK
SĠZ
KÖMÜR SANDINIZ
SEMĠNER PROGRAMIMIZ
12 Haziran 2014 PerĢembe SALON 7
10:30-13:00 Güvenlik Kültürü /KKD Kullanımı - Osman SAYAR / Veysel KUTLU
15:30-17:30 Büyük Endüstriyel Kazalar ve Önleme Yolları - Yrd. Doç Dr Hacer Kayhan ĠSGDER Yöneticisi
13 Haziran 2014 Cuma SALON 7
10:30-13:00Risk Değerlendirme Metodolojileri - Sevim MACĠT
14 Haziran 2014 Cumartesi SALON 7
10:30-13:00 ĠnĢaatlarda ve Turizm Sektöründe ĠĢ Güvenliği Uygulamaları - Mert MAVĠġ / Mahmut CĠHAN
13:30-15:30YaĢam Güvenliği Kuramı - H. Latif ĠġCEN
Not: Bültendeki paylaşılan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir
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2007 yılında kurulmuĢ olan FSL Eğitim ve DanıĢmanlık, kuruluĢların kalite,
çevre, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği risklerinin yönetimi alanındaki gereksinimlerine
uluslararası kalitede çözümler üreterek danıĢmanlık, denetim ve eğitim
hizmetleri vermektedir
Kalite Politikamız
FSL EĞĠTĠM olarak kalite politikamız kapsamında, insan sağlığı ve güveliği,
doğal yaĢamın ve çevrenin korunması konularında sorumluluklarımızın
farkındalığı içinde; güvenilir bir kurum olarak sizlerin doğru bilgilendirilmesini
ve memnuniyetini sağlamayı, kanun ve yönetmeliklere uygun projelere imza
atmayı ilke edinmekteyiz.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-A
Blok No:212 Esenler/Ġstanbul
+90 212 438 67 59 - +90 212 530 46 96
+90 212 530 46 90

info@arinosgb.com.tr

•ĠĢyeri Hekimliği
•ĠĢ Güvenliği Hizmetleri
•ĠĢ Güvenliği Eğitimi
•Risk Değerlendirmesi
•Acil Eylem Planı
•Sağlık Personeli Hizmetleri
•Ġlk Yardım Eğitimi
•Mobil Sağlık Hizmetleri
•Laboratuvar Hizmetleri
•Portör Muayenesi
•Hijyen Eğitimi
•Mesleki Yeterlilik Eğitimi
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
Bu bülten REW 2014 fuar katılımcılarına mesleki
bilgilendirmelerde bulunmak amacı ile ücretsiz
olarak dağıtılmak üzere ĠSGDER tarafından
hazırlanmıĢtır.
Ġçindeki yazıların sorumluluğu
yazarlarına aittir . Ġzinsiz kullanılamaz

İçindekiler
-Konuşamadılar Duyamadık
-Hodri Meydan Tek Çatı
-İSGDER Hakkında
-Faaliyetlerimiz
-Basında İSGDER
-Güçlü adımlarla Yürümek
-Yaşam Güvenliği Kuramı

-Kensel Dönüşüm mü? Kenti dönüştürmek mi?
-Sivil Toplum Örgütleri
-İşveren Eşit Davranmalı mı?

-İnşaatlarda iş Güvenliği
-Keşke Tüm Uzmanlar Okur Yazar Olsa
- Entelektüel Zorbalık

- Yüksekte Yapılan Çalışmalarda İSG
-Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda İSG
-Endüstriyel Dağcılık
-El Aletlerinde İSG
-Çocuk İşciliği
-İleri Sürüş Teknikleri
-Risk Değerlendirme Yöntemleri

KonuĢamadılar, Duyamadık

Ortadoğu
(Az
geliĢmiĢ
yada
geliĢen) ülkelerin insanları ya da yönetenleri , sadece
endüstriyel yaĢayıĢ ve kavrayıĢın tercihleriyle karĢı
karĢıya geldiklerinden; hakikatin varlığının temeli
olan insanı tanıma fırsatından ziyade farklı ,manasız
ve zararlı bir kültür meydana getirmek için çaba sarf
etmektedir. Kendilerine menfaatlerine hizmet eden
hedeflere kilitlenmiĢ topluluk üyeleri, ne yazık ki asil
yürümeleri gereken inanç ve ahlak melekelerini
kaybetmektedir. Kapitalizim olgusuna karĢı çıkmak
ne denli güç olduğunu her birimiz biliyoruz. Don
KiĢot misali yel değirmenlerine saldırma sevdasında
değiliz ! Ancak toplumları yönlendiren ve toplumsal
planlarla sevk yada idare eden liderlerimizin sosyal
algının geliĢmiĢliği sağlayarak bizleri doğru hedeflere
yönlendirmelerine itici güç olmak sivil toplum olarak
bizlerin sorumluluğudur. . Her sosyal oluĢumun idari
yapısını oluĢturan erkin kiĢisel önyargılarından
sıyrılmıĢ algısı, değerlendirmesi ve sistematik yapısı
olmalıdır. Ülkelerdeki sosyal algıyı yaratan yada
yapısını oluĢturan idareciler; bireysel psikolojik
temelleri incelemeden karar vermemelidir. ĠĢ Sağlığı
ve Güvenliği kültürel değiĢim hareketi toplumsal
temellere dayanmadığı için baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ
ve bu yıllın ilk altı ayında 800 e yakın çalıĢanımızı
kaybetmiĢ bulunmaktayız. Aydınlar ve yöneticiler,
Asıl amaçları ve inançları
dıĢında yönelim
gösterdikleri müddetçe ya da yetkin olmamasına
karĢın koltuklarına tutunarak hayatlarının idamını
hedef aldığı müddetçe 800 insanımızın ölümüne
sebebiyet veren vicdan suçluluğuna ortak olmaktadır.
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ÇalıĢanlarının bizlerin
birliktelik konusundaki zafiyeti bu suçun ortaklığıdır.
Birileri mücadele eder duygusundan sıyrılıp ateĢe su
taĢıyan karınca misali sizlerin desteğine ihtiyacımız
olduğunu unutmayın ! Bizler ĠĢ kazası nedeni ile ölen
çalıĢanların acısını
yüreğimizin en derin
yerinde hissetmeli, apolet sevdasını sonlandırarak ,
geleceğin yönetim yapısını oluĢturmak için var
gücümüzle bir araya gelerek çalıĢmalıyız.
Kavgalardan ve suçlamalardan uzak güç birlikteliği
için yanımızda yer almanız için davet ediyoruz.....
Somalar olmasın.....
Çocuklar yalnız kalmasın !

-El Aletleri İle çalışmalarda İSG
ĠSGDER Yönetimi
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
DERNEK ĠÇĠ
GÖREVLENDĠRME VE ĠL SORUMLULARIMIZ
H.Latif İŞÇEN
Yönetim Kurulu Başkanı
latifiscen@isgder.com
0 536 279 4010
------------------------------------Sevim MACİT
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
sevimmacit@isgder.com
535 309 2095
------------------------------------Ali İhsan OTO
Dernek Genel Sekreteri ve İdari
İşler Sorumlusu
aliihsanoto@isgder.com
0 532559 14 86
------------------------------------Serap TUFAN
Dernek Muhasibi
seraptufan@isgder.com
0 532 377 47 22
------------------------------------Osman SAYAR
Eğitim ve Projeler Sorumlusu
İstanbul Sorumlusu
osmansayar@isgder.com
0 507 406 81 30
------------------------------------Mert MAVİŞ
Reklam Tanıtım Pazarlama
Sorumlusu
mertmavis@isgder.com
0 544 762 71 44
------------------------------------Mahmut CİHAN
Web Site ve İletişim Sorumlusu
mahmutcihan@isgder.com
0 555 706 78 81
------------------------------------Mehmet Ali ECE
Yurt Dışı İlişkiler Sorumlusu
mehmetaliece@isgder.com
0 544 420 0070
------------------------------------Alper DURYAZ
Üyelik Sorumlusu
uyelik@isgder.com
0532 230 82 89
------------------------------------Tugba CURA
Organizasyon Sorumlusu
tugbacura@isgder.com
0555 851 05 01

Nilgun KAZAK
Aydın ve İzmir Sorumlusu
nilgunkazak@isgder.com
0 533 774 8129
------------------------------------Ahmet BAYDİLLİ
Gaziantep Sorumlusu
ahmetbaydilli@isgder.com
0 532 597 0997
------------------------------------Fatih ALTUNTAŞ
Sakarya Sorumlusu
fatih altuntas@isgder.com
0532 707 52 95
------------------------------------Yüksel KURT
Samsun Sorumlusu
yukselkurt@isgder.com
0 532 736 4162
------------------------------------Murat ERDEM
Eskişehir Sorumlusu
muraterdem@isgder.com
------------------------------------Nurullah GÖK
Konya Sorumlusu
nurullahgok@isgder.com
0 532 592 00 42
------------------------------------Eyüp CİHAN
Kütahya Sorumlusu
eyupcihan@isgder.com
0 533 398 20 13
------------------------------------Ayşegül VURAL
Antalya Sorumlusu
aysegulvurall@isgder.com
0545 791 23 59
------------------------------------Erkan Dündar
Trabzon ve Rize Sorumlusu
erkandundar@isgder.com
0 537 294 64 33
------------------------------------İsmail SARIKAYA
Bursa Sorumlusu
ismailsarikaya@isgder.com
0 535 325 11 07
------------------------------------Remzi Gökhan KAZAK
Hatay Sorumlusu
gokhankazak@isgder.com
0 538 471 09 98

BULUNDUKLARI İLLERDE
İSGDER İL SORUMLUSU
OLMAK İSTEYEN ADAYLAR
MERSİN
Yaşar ÇAKMAK
0 505 240 16 23
ycposta@gmail.com
……………………….
Van
Emine GÜNBATAR
0 553 535 53 23
……………………….
KAHRAMAN MARAŞ
Çağatay ÖZCAN
0554 216 2194
cagatayozcaan@gmail.com
Tuğba ÖZ
teacher_4685@hotmail.com
……………………….
AFYON :
Ahmet ASLAN
(534) 471 72 10
aslanahmet03@gmail.com
……………………….
KARABÜK:
Derya DURAN
0 530 228 18 52
derya@karcel.com.tr
……………………………
BİLECİK :
Akın ARSLAN
0 542 201 90 40
attwistme@hotmail.com
…………………….…….
MALATYA :
Özkan HAVLUCU
0505 314 52 76
ozkanhavlucu@mynet.com
……………….… ……..….
GÜMÜŞHANE :
Fatih ALBAYRAK
0543 413 22 57
fatih_albayrak53@hotmail.com
DĠĞER ĠLLERE YÖNELĠK
SORUMLU ÇALIġMALARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDĠR.
ĠLETĠġĠM ĠÇĠN
mahmutcihan@isgder.com veya
0 555 706 78 81
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
DERNEK KURULUġU TARĠHĠ YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ
TARİHÇESİ
•ĠĢ Güvenliği Uzmanları Derneği 2009 Yıllında
temmuz ayında kuruldu. Kurucu üyeleri H.Latif
ĠĢcen,Feyza Topal , Celal BektaĢ, Ali Ġhsan Oto ,
Müfit Takılsoy, Sadık KubaĢ ve Gaye Boz‟dur !
•Derneğimiz Yönetim Kurulu çalıĢma ilkeleri ile
tüm sivil toplum kuruluĢlarına örnek olacak
çalıĢmalara imza attı.
•Ġlk Sivil Toplum ĠSG Platformunu yaptı !
•YaĢam Güvenliği Eğitimlerini Hiç Bir Destek
Almadan Sivil Topluma Yönelik Olarak Sürdürüyor
•Yapılan tüm yasal düzenlemelerde aktif rol alarak
siyasi ve sivil toplum baskısını oluĢturmaktadır.
•ĠĢ Güvenliği Uzmanlarına yönelik mesleki bilgiyi
artırıcı ücretsiz eğitimler yapmaya devam ediyor !
PROJELERİMİZ
- ĠĢ kollarına özel hazırlanan TS EN standartlarına
görüĢ verip, standart sayısının artmasını ve yaygın
olarak uygulamacıları haberdar etmek
- AB ve KOSGEB ile iĢ birliği yaparak projelere
destek vermek
- 6331 sayılı kanunun hazırlanan yönetmeliklerine
görüĢler/öneriler vermek,yayınlanması için kamuoyu
oluĢturmak.
-Toplum bilincinin artması için yaĢam güvenliği
seminerleri düzenlemek
-ĠĢveren ve çalıĢanlara yönelik mevzuat ve iĢ
güvenliği bilincini artırmak için faaliyetlerde
bulunmak
-HEDEFLERİMİZ
- Sivil Toplum Örgütleriyle Beraber Toplumda
Emniyet Bilinci OluĢturmak
- Sendikalarla Beraber Tüm ÇalıĢanlara YaĢam
Güvenliği Felsefesini Yaymak
- Milli Eğitim Bakanlığı ile Ana Okuldan Lise Son
Sınıfa Kadar YaĢam Güvenliği Kültürü OluĢturmak
- Entegre ĠĢ Güvenliği Kültürünün OluĢturulması
- ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Sendikasını Kurmak !
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YÖNETĠM KURULU
ASĠL ÜYELER
HACI LATĠF ĠġÇEN

2

SEVĠM MACĠT

3
4

ALĠ ĠHSAN OTO
SERAP TUFAN

5

MERT MAVĠġ

BAġKAN
BAġKAN
YARDIMCISI
GENEL SEKRETER
MUHASĠP
YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ

YÖNETĠM KURULU
YEDEK ÜYELER
1

HACER KAYHAN

2

OSMAN SAYAR

3

VEYSEL KUTLU

4

PINAR KARTAL

5

YAVUZ KARABULUT

1
2
3

1
2
3

DENETĠM KURULU
ASĠL ÜYELERĠ
GAYE BOZ
ĠLKER ACAR
JALE ÇELEBĠ
DENETĠM KURULU
YEDEK ÜYELERĠ
SERHAT AKIN
KARAAYDIN
HAMĠT ÖZEN
FEYZA TOPAL

http://www.facebook.com/groups/isgder

YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ
YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ
YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ
YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ
YÖNETĠM KURULU
ÜYESĠ

BAġKAN
ÜYE
ÜYE

ÜYE
ÜYE
ÜYE

https://twitter.com/isgder1

Yeni Adresimiz : Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KİM market üstü Tütünçiftlik/ Körfez - Kocaeli

www.isgder.com
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
GENEL OLARAK ÖZETLEYECEK OLURSA
BU GÜNE KADAR NE YAPTIK

BAġKA NELER YAPMAK ĠSTĠYORUZ

1- ĠSGDER olarak toplum bilincinin artması için bu
güne kadar çeĢitli üniversiteler, sivil toplum
kuruluĢları ve bazı belediyelerde Ücretsiz YaĢam
Güvenliği Seminerleri GerçekleĢtirildi.
2- ĠĢ güvenliği uzmanlığı sınavında çıkan hatalı
sorular
ile
ilgili
olarak
üniversitelerdeki
hocalarımızla iĢbirliği içine girerek bilim kurulu
oluĢturuldu ve buna göre hatalı olan sorulara itiraz
edildi.
3- Son çıkan yasa ve yönetmelikler ile ilgili
bakanlık
yetkilileri
ile
irtibata
geçerek
mağduriyetlerin giderilmesi ve ülkemiz Ģartlarına ve
AB normlarına uygun olması konusunda çalıĢmalar
yapıldı.
4- Piyasada bulunun kiĢisel koruyucu donanımlar
ile ilgili standartlara uygunluk açısından denetim
yapıldı ve uygun olmayanlara yönelik gerekli
çalıĢmalar yürütüldü
5- Her ay düzenli olarak üyelerimize ve web site
takipçilerimize ve kamuoyuna yönelik e bülten
yayınlandı
6- Toplumun ev kazalarına karĢı alınması gereken
önlemler ile ilgili çalıĢmalar yapıldı
7- ÇalıĢma yaĢamında yaĢanan iĢ kazaları düzenli
olarak web sitesinden duyuruldu
8- Toplumu üzen büyük iĢ kazalarından sonra yazılı
ve görsel basında bu iĢ kazalarının nedenleri ve
önleme yolları ve yasal açıdan durumları
değerlendirildi.
9- Twiter ve facebook adresleri ve mail grupları
aracılığı ile iĢ arayan iĢ güvenliği uzmanlarına
yönelik istihdama yardımcı olundu
10- Kaynak ve doküman bulmakta güçlük çeken ĠĢ
güvenliği uzmanlarına gerekli destekler sağlandı
11- 6331 sayılı sayıda istenen tekrar belge
ücretlerine yönelik itiraz baĢvurusunda bulunuldu
12ĠĢ
güvenliği
uzmanlarının
uğradığı
mağduriyetlerle ilgili olarak rekabet Kuruluna
baĢvuruldu
13- ĠĢ Güvenliği sınavı öncesi sınava gireceklere
yönelik ücretsiz tekrar eğitimi gerçekleĢtirildi.
14- ĠĢ güvenliği uzmanlarının mağduriyetleri ve
diğer durumlarla ilgili açtığımız mahkemeler devam
etmektedir.
15- Ġlgili Bakanlıkların Düzenlediği ÇalıĢtaylarda
Uzmanların Haklarını savunduk.

1- 6331 sayılı yasa ile ilgili çıkacak
yönetmeliklerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun
için dernek bünyesinde komisyonlarımızı kurduk
ve çalıĢmalarımıza baĢlamıĢ bulunuyoruz.
2- Üye sayımızı artırarak sendikalaĢmak ve iĢ
güvenliği uzmanlarının uğrayacağı mağduriyetlerde
daha fazla söz sahibi olarak mağduriyetleri
gidermek istiyoruz. Bunun için gerekli çalıĢmaları
baĢlatmıĢ bulunuyoruz.
3- Ġlkokuldan Lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere
yönelik M.E.B. Ġle iĢbirliği çerçevesinde yaĢam
güvenliği felsefesini oluĢturmak istiyoruz. Bunun
için gerekli ön görüĢmeler il milli eğitim düzeyinde
baĢlamıĢtır
4- AB projelerinde ve KOSGEB projelerinde
gerekli ön çalıĢmalar baĢlatılmıĢ bu proje
desteklenmeye devam edilmektedir.
5- Mevcut Ġl sorumlularımızı artırarak tüm
Türkiye‟ye yayılmak ve faaliyetlerimizi ülke
genelinde gerçekleĢtirmek istiyoruz.
6- Bakanlık yetkilileri ve iĢ güvenliği çalıĢan ve
ilgililerini bir araya getirerek ĠĢ güvenliği
sempozyumu düzenlemek istiyoruz. Bunun için
gerekli ön çalıĢmalar baĢlamıĢtır.
7- ĠĢveren ve çalıĢanlara yönelik mevzuat ve iĢ
güvenliği bilincini artırmak için faaliyetlerde
bulunmak istiyoruz.
8- ĠSGDER olarak toplum bilincinin artması için bu
güne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da
Ücretsiz
YaĢam Güvenliği Seminerlerini
GerçekleĢtirmeye devam edeceğiz.
9- ĠĢ kollarına özel hazırlanan TS EN standartlarına
görüĢ verip, standart sayısının artmasını ve yaygın
olarak uygulamacıları haberdar etmek istiyoruz.
Bununla
ilgili
ön
çalıĢmaları
baĢlatmıĢ
bulunuyoruz.
10- Sınava girecek uzman adaylarına yönelik tekrar
eğitimleri ve web sitesi aracılığı ile deneme
sınavları yaparak sınava daha hazır girmelerine
yardımcı olacağız.
11- ĠĢ Güvenliği Odası için ön çalıĢmaları baĢlattık
12. Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonrada
karĢılaĢılan mağduriyetlerde uzman arkadaĢlarımıza
destekte bulunmaya devam edeceğiz.

www.isgder.com
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
HODRĠ MEYDAN TEK ÇATI

Tüm toplumsal örgütlenme biçimlerinde, gizli ya da
açık yönetilme ve yönetim süreci yaĢanmıĢtır. Sivil
toplum örgütlerinde sistematik bir yapı olmadığı
sürece, yapı oluĢana kadar kendini yetkin gören sivil
toplum örgütü lideri tarafından yönetilir yada
yönlendirilir. Örgüt üyelerinin bir kısmı yada
çoğunluğu bulundukları konumla özdeĢleĢtirilmiĢ
algısal gerçekliğin sunumunu yaparcasına lider
tanımını kendince yapar ve sunar.
-ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Derneklerinin Liderleri
kimlerdir ?
-Amaçları nelerdir ?
-Çıktıkları yoldan bugüne kadar yapmıĢ oldukları
iĢlerde neler baĢarmıĢlardır ?
Sorularını sormak yerine basite indirgenmiĢ yada
tabiri caiz ise Lise çağında çocuğun zihninde
tasarlayamayacağı soruları yada yargıları yapmadan
ileri gitmemektedirler. Bu yargılama hakkını elinde
bulunduran kardeĢlerimizin bir günlüğüne bu
sorumluluğu üstlenseler neler yapabileceklerini
hayal bile edemiyoruz.
ÇeĢitli sivil toplum kuruluĢlarında, toplumsal
birliklerde, çoğu kere organize bu kuruluĢ olarak,
yönetim kurulları , siyasal bir örgütlenme ya da
devlet olarak gerçeklik kazanmıĢtır. Bizler yıllardır
deklare etmemize karĢın ĠSGDER yönetimine çeĢitli
siyasal yakıĢtırmalarda bulunan dostlarımıza açık
ifade etmeliyiz ki bizler hiçbir siyasi partinin ön
yada arka bahçesi değiliz vede olmayacağız.
ĠSGDER ilkeleri, normları ve çeĢitli dernek kuralları
ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin düzenlenmesinde
temel rolü oynamıĢtır. Yarı kamu kurumu
örgütlenmelerden daha baĢarılı iĢler yaptığı
ortadadır. Bu konuda sergilediği tarafsız ve dik
duruĢundan vazgeçmeyecektir. Dernek yönetimi
olarak açıkça ifade ediyoruz. Ne paralelci, ne Ak
Partili, ne CHP‟li, ne MHP‟li ne de diğer partiliyiz.
Diyebiliriz ki inanılmaz bir koalisyon ortaklığıyla ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği için çalıĢıyoruz. Bir tuğla
koyma sevdasından uzak bazı kiĢi yada kurumların
bizlerin hakkında yapmıĢ olduğu yakıĢtırmalara
itibar etmeyiniz. Siyasal ya da yönetim erkini ülkede
kimin elinde ise yanlıĢlarına yanlıĢ , doğrularına
destekçi olmak bizlerin sorumluluğundadır.
Toplumsal bir gerçeklik olarak, bu örgütsel yapı
kuruluĢuna isim yakıĢtırmak yerine Ġnsan Sevdası
diyoruz.

Devlet, çeĢitli yasaları, kural ve ilkeleri, kısacası
hukuk normlarını, toplumsal yaĢayıĢın nitelik ve
özelliklerine uygun olarak gerçekleĢtiren,
toplumsal bir gerçeklik, toplumsal bir güçtür.
Ġnsanlık tarihinde yaĢamıĢ ya da yaĢamakta olan
tüm toplum birimleri, bu toplumsal birimlerin
ayrılmaz bir parçası olarak bu siyasal, yönetsel
ya da devlet örgütlenmeleri oluĢturmuĢlardır.
Devlet kurumları organik yapılardır. Bu
yapıların hataları toplumsal çıktılara neden
olur….Bu yapıların hata yapmasını önleyecek
itici güç ise sivil toplum örgütleridir. Sivil
toplum örgütlerinin güçlü yapısı oluĢmadığı
sürece hataları önlemede geç kalınır ise SOMA
Faciasındaki çıktılar oluĢur. Unutmayınız ki
yapının içinde sahip çıkmadığınız her boĢluğu
hukuksuzluk doldurur. Fırsatçıların sahip
çıkmaması
için
sizlerin
sivil
toplum
kuruluĢlarına sahip çıkmanız gerekir. Ekim ayı
itibarı ile yapılacak ĠSGDER seçimlerinde
bayrağı teslim edeceğimiz dostlarımızın da aynı
duygularla sahip çıktığı yeni baĢarılara yelken
açmasını diliyoruz. DernekleĢme sevdası içinde
olan yada kapılmıĢ irili ufaklı oluĢan tüm
dernekleri ĠSGDER çatısı altında birleĢmeye
davet ediyoruz. Bırakın bu ufak koltukları, Gelin
güç birliği yapalım.
Bizler yeni kurulacak yönetim kurulunda
‟Nefer‟
olamaya
hazırız
ya
siz?
Güç birliği , Söz birliği için tek çatı.
ĠSGDER Yönetimi

HEP BĠRLĠKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ
DAHA SAĞLAM BĠR YAPI ĠÇĠN
DAHA GÜÇLÜ BĠRLĠKTELĠK ĠÇĠN
GELĠN ARAMIZA KATILIN
BU YOLDA BĠRLĠKTE YÜRÜYELĠM
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EMRE KOZ YAġAM GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ
ĠSGDER YaĢam Güvenliği Semineri 23
Mart 2012 Cuma Günü Saat 14:00' da
Kocaeli Üniv. Hereke M.Y.O da
GerçekleĢtirildi.

ĠSGDER YaĢam Güvenliği Semineri 14
Haziran 2012 PerĢembe günü saat 14:00' da
Samsun Ġl Özel Ġdaresi Toplantı Salonunda
GerçekleĢtirildi

ĠSGDER YaĢam Güvenliği Semineri 08 Mayıs
2012 saat 15:30 Kayseri Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde GerçekleĢtirildi

ĠSGDER ĠnĢaatlarda ĠĢ Güvenliği Semineri
13 Mayıs 2013 Günü saat 13.00 da
Ġstanbul Üniversitesi
Avcılar kampüsünde gerçekleĢtirildi.

ĠSGDER YaĢam Güvenliği Semineri
22 Haziran 2013 Cumartesi günü saat
14:00' da Ġskenderun Sanayi ve Ticaret
Odası Toplantı Salonunda GerçekleĢtirildi

ĠSGDER YaĢam Güvenliği Semineri
11 Aralık 2012 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Toplantı Salonunda GerçekleĢtirildi

www.isgder.com
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ÇEġĠTLĠ TV KANALLARINDA ĠSGDER ADINA AÇIKLAMALARDA BULUNDUK
30 Ocak 2013 NTV 23:30
Dernek BaĢkanı H.Latif ĠġÇEN
Canlı Yayında Dernek Adına
GörüĢ Bildiriyor

31 Ocak 2013 TGRT 19:40
Dernek BaĢkanı H.Latif ĠġÇEN
Canlı Yayında Dernek Adına GörüĢ
Bildiriyor

31 Ocak 2013 A Haber 11:30
Dernek BaĢkanı H.Latif ĠġÇEN
Canlı Yayında Dernek Adına
GörüĢ Bildiriyor

21 ġubat 2013 RS fm 11:30
Dernek BaĢkanı H.Latif ĠġÇEN
Canlı Yayında Dernek Adına
GörüĢ Bildiriyor

www.isgder.com

21 Mayıs 2013 Haber Türk 12:05
Samsun Sorumlusu Yüksel KURT
Canlı Yayında Dernek Adına
GörüĢ Bildiriyor
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BAġTA BAġKANIMIZ H. LATĠF ĠġÇEN VE
BAġKAN YARDIMCIMIZ SEVĠM MACĠT
OLMAK ÜZERE DERNEĞĠ TEMSĠLEN
OSMAN SAYAR, HÜSEYĠN ÇĠÇEK VE
YRD. DOÇ DR. HACER KAYHAN HOCAMIZ
ÇEġĠTLĠ TV KANALLARI VE YAZILI
BASINDA DEMEÇLER VERDĠK. AYRICA
BU KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BAKANLIKTA
GÖRÜġMELER YAPTIK
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Türkiye'de ĠĢ Güvenliği
Latif ĠĢçen
Öncelikle Türkiye‟de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında ne gibi hatalar bulunduğunu irdelediğimizde.
Bu duruma sadece hata demek birkaç unsurun yerine getirilmemesi anlaĢılır. Onunu için bu uygulamalara
hatalar zinciri demek daha doğru olur. Bugün oluĢturmaya çalıĢtığımız „‟ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Olgusu‟‟
içerik olarak birbiri ile bağlantısı olmayan multi disipliner kurallar dizisidir. Gerçekte baktığımızda Kültür:
Bir yaĢam olgusudur. Kültür; yaĢanmıĢlığın, tecrübenin, bilginin ve tarihin aktarımıdır. OluĢturmaya
çalıĢtığınız ya da katkıda bulunduğunuz her Ģey, kültüre yapılan bir katkı ya da etkidir.
GeçmiĢten günümüze kadar bütün toplumları incelediğimizde, bütün toplumların devamlılığını sağlama ve
kendini geliĢtirme isteğinde olduğunu görürüz. Bütün toplumlar kendi varlıklarını tehlikeye soktuklarını
hissettikleri tehditlere karĢı önlem almaya, ya da kendini korumaya ihtiyaç duyarlar. Kültürel değiĢimlerde
her oluĢumun; bu oluĢumu yöneten, yönetilen ve yönlendirenin birlikteliği ile, yani toplumu oluĢturan tüm
bireylerin katılımı ile ancak baĢarıya ulaĢılabilir. Bugün geliĢmiĢ toplum olarak gördüğümüz toplulukların en
küçük birim ve bireylerinde dahi bu olgunun yansımasını daima gözlemleyebiliriz. Toplumdaki güvenlik
kültürü oluĢumunu sağlama sorumluluğunu üstlenmiĢ olan kurum ya da kurumlar, çıkarmıĢ oldukları
uygulamaya yönelik mevzuatlarda tarafsızlık ilkesini benimsemek ve uygulamak zorundadırlar. Aksi
durumda, oluĢturmaya çalıĢtıkları kültürel yapıda toplumsal oluĢumların tamamının zarar görmesine neden
olurlar.
Ülke gerçekleri ile uyuĢmayan, toplumun düzenini bozan davranıĢların oluĢmasına neden olacak
uygulamaların önleyebilmek veya önlenemiyorsa kabul edilebilir seviyeye indirgemek için, ortaya konan
yazılı ve yazısız kurallar konulmaktadır. Bu kuralları merkezi yapı içinde bazı kurumlar oluĢturmaktadır. Bu
kurum ve kuruluĢlar kuralları oluĢtururken, yalnızca kendi kabuğu içindeki sistemi korumaya yönelik
düzenlemeler yapmamalıdırlar. Çünkü toplum tarafından kabul edilmeyen uygulamalar reddedilecek ve
bozuk kültür oluĢumuna neden olacaktır. Ġstenilen kültür ile ortaya çıkan durum arasında çok büyük farklar
açığa çıkacaktır. Aslında iĢ sağlığı ve güvenliği kültürü de yemek kültürü gibi her topluma özgü bir kültürel
çıktıdır. OluĢturulmaya çalıĢan ĠĢ sağlığı ve güvenliği kültüründe toplumu yönlendiren liderler tüm sosyal
dinamikleri ön görmeli, buna göre davranmalıdırlar. Bu davranıĢı sergilemedikleri takdirde, oluĢturmaya
çalıĢtıkları bizim de sağlam sandığımız bu kültürel duvarların yıkıldığına Ģahit oluruz.
Bugün Müslüman coğrafyasının yoğun olduğu bölgelere baktığımızda ne yazık ki kaza sıklık oranlarının
yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu kazaları irdelediğimizde çeĢitli sosyal ve kültürel etkilerin bu kazalarda
temel neden olduğunu görüyoruz. Bu kazaları uzun vadede çözmek için Sosyal Mühendislik ekipmanları ve
yöntemleri kullanabilir. Kısa vadede çözüme ulaĢabilmek içinse kontrollü sistemler kurulmalıdır. Ancak bu
Ģekilde kazalar kabul edilebilir seviyelere indirgenebilir. Örnek olarak bugün baktığımızda en fazla kaza
yaĢanan iĢ kollarından biri de inĢaatlardır. ĠnĢaatlardaki kaza nedenlerini irdelediğimizde de birinci sırayı
yüksekten düĢmeler almaktadır. Yüksekten düĢme sebepleri incelediğinizde üzerinde çalıĢtıkları yükselti ve
iskelelerin güvenlik yönünden uygun olmadığını, uygun olduğu durumlarda çalıĢanın kiĢisel koruyucu olan
emniyet kemeri kullanmadığını görüyoruz. Bu sorununun çözümü aslında gayet basittir. Hemen mühendislik
çözümü ile iskele standartizasyonu değiĢtirilir. ĠĢ yapma kurallarını oluĢturur. ÇalıĢanlar eğitilir. Tüm
bunların takibi yapılır. Sonuç olarak ta kazalarınızın büyük bir oranını engellemiĢ olursunuz. Diğer etkenleri
de kültürel değiĢimle önleyebiliriz. Bunun için uzun vadede toplum mühendisliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu mühendisliği yapacak olanlar, öncelikle ön yargılarından sıyrılmıĢ ve insanı merkeze alan düĢünceye
sahip kiĢiler olmalıdır. Henüz kendi olgunlaĢmasını sağlamamıĢ kiĢi yada kurumlar sistemin idaresinde yer
aldığı müddetçe bizler iĢ sağlığı ve güvenliğinin ancak geliĢmesini umar ve bekleriz. GeliĢimi sağlayacak
kiĢilerin karizmatik liderlik özeliğine sahip olması ve tabanı ikna kabiliyetine sahip olmalıdır. Tabi ki en
önemlisi bu eylemi gerçekleĢtirecek kiĢiler sahanın bilgisini harmanlamıĢ olan kiĢilerden seçilmelidir.
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Bu gün mevcut yasanın ana maddeleri iyi Ģekilde oluĢturulmuĢ olabilir. Ancak içeriklerindeki boĢluklar ,
saha ile uyuĢmayan istemler yada sistemler ancak sizin kazalara iliĢkin istatistik toplamanıza yada iĢ
güvenliği ile ilgili yeni iĢ alanları yaratmanıza neden olur. Tabiri caiz ise otomobili imal ettiniz ama freniniz
yok (?).
Örneğin; ĠĢ Güvenliği Uzmanı ve Hekimi MaaĢını iĢverenden alıyor. MaaĢını iĢverenden alan bir kiĢiye
nasıl olurda bizler „ĠĢverene karĢı Dur onun hatalarını engelle „ diyebilir. BU çalıĢanın halini düĢünebiliyor
musunuz? MaaĢı iĢverenden alıyor nasıl karĢı çıkacak ( Ġstediği zaman iĢten atar ). Birde devlet iĢ yeri
denetiminde hata bulduğunda uzmana belgeni askıya alıyorum diye tehdit ediyor. Kimi kime karĢı savunacak
ne yapacak nasıl yapacak. ÇalıĢanlar baskı ve stres altında karar vermeye zorlanıyor. Bı sistemde ancak
yalan imparatorluğu kurulmasına hizmet ederiz. Bunun için diyoruz ki bu insanların maaĢını devlet ödemeli.
Sırf bu iĢ için fon sistemi kurulmalıdır.
Bir baĢka sorunda iĢverene güvenlik al diyorsunuz, ancak yasal zorunlulukların içeriklerine destek verecek
uygulama kitapçıklarınız yok. Örneğin madenlerde kaç kaçıĢ yollu olacak, yüzeye nasıl kaç saniyede
ulaĢacak, minimum temiz hava solunum cihazı özeliği neler olmalı, yangın söndürme sistemleri yada
yeterliliği nasıl olmalı gibi. Yasalara destek niteliklerinde kitapçıklar yayımlanmalıdır.
Tabi ki yalnız iĢ güvenliği entegrasyonu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iĢi değildir. ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beraber Ġmar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı v.b tüm
bakanlıkların mevzuatları da irdelenmelidir. Hala ameliyathanelerde dezenfektan olarak kanserojen malzeme
olan formalin kullanıyor. Nereden bakarsanız bakın eksiklerimiz var. Valilik ya da Belediye ihalelerinde yani
kamu kurumlarında sistem bulunmazken ki bu kurumlar devlet kurumu, bizler tüm bu uygulamaları özel
firmalardan beklemekteyiz. Tüm bakanlıklar dünyadaki uygulamaları referans alarak sistemlerini revize
etmelidir. Herkes ĠnĢaat Firması, Herkes maden firması olmamalı yada olamamalıdır. Firma standartları çok
yukarılara taĢınmalıdır.
Tabi ki eğitim kısmı çok önemli ilk okullardan baĢlayarak davranıĢsal değiĢim yapılacak sistem
oluĢturulmalıdır. Eğitim sistemine Güvenli YaĢam entegrasyonu sağlanmalı. Ülkeye ait bir yaĢam güvenliği
kültürü oluĢturulmalı ve bu sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği içinde yapılmalıdır.
Türkiye‟nin durumu tam anlamıyla yurtdıĢına göre vahim! Zira yurtdıĢında yasaklanmıĢ olan sistemler
ülkemizde kullanılıyor. Tabi ki hem çevresel riskleri hem de sağlık risklerini satın alıyoruz. Sonuç
mu? Dünyada iĢ kazalarında ikinciyiz. Evet dünyada. Meslek hastalığı oranımız ise komik düzeylerde
ölçemiyoruz. Bakanlık çıkardığı düzenlemeleri sahaya yansıtamıyor çünkü sahayı bilenlerle iĢ birliği içinde
sistemler kuramadı. Tüm bunlarla beraber sistem eksikliği var ve standartlaĢma da sıkıntılar var. Tüm bunlar
oluĢturulup aktarılırsa yılda en az 10 Milyar dolar ülkemizde kalır.
10 günlük eğitim nasıl verildi bilmiyorum ancak ben bu eğitimin verildiğine inanmıyorum. Ġlk gün
Soma‟daydık insanlarla konuĢtuğumuzda maskeleri hiç kullanmadıklarını nasıl çalıĢtığını bilmediğini
söyledi. Bizim bildiğimiz kritik iĢlem içeren iĢlerde iĢin aktarımı ve tecrübeye göre iĢe giriĢ eğitimi kısa
sürede verilir ancak yalnız çalıĢmaya izin verilmez. Bu eğitimler bir ayla altı ay arasında iĢin gerekliliğine
göre değiĢir.
ĠĢ Sağlığı ve güvenliği yasasına göre iĢveren iĢ güvenliği uzmanının maaĢını ödüyor. ĠĢ güvenliği uzmanı
doğrudan iĢveren için çalıĢıyor. Son zamanlarda ise maaĢların bir fonda biriktirilmesi ve bu fonunun çalıĢma
ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından denetlenmesi önerildi. Ancak devlet buna karĢı çıktı. Devlet neden
maaĢların bir fondan dağıtılmasına karĢı çıkıyor? Eğer böyle bir uygulama gerçekleĢirse ne gibi etkisi
olur? Kazaların ilk üç yılda yüzde seksen azalacağını ama iĢverenlerin Ģikayetleri artacağını düĢünüyorum.
Ġyi yürütülürse insan odaklı gerçekçi bir sistemin temeli atılmıĢ olur. Ġnsan odaklı sistem kurmaz ya da sahip
çıkmaz iseniz yüzde birlik kitleye hizmet etmiĢ tabiri caiz ise ölümlerin ortağı olursunuz.
Hacı Latif ĠġÇEN
ĠSGDER Yönetim Kurulu BaĢkanı
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Türkiye‟de ne kadar iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanına ihtiyaç var?
Türkiye‟de ĠĢ Güvenliği Uzmanı ihtiyacı yok zira 110.000 isg Uzmanı Mayıs itibarı ile belgeli olacak.
Ülkemizde 22 Milyon çalıĢan var ancak kayıt dıĢı oranı 10 milyon civarı...12 Milyon kayıtlı çalıĢan
olduğunu kabul eder isek hemen hemen her yüz çalıĢana bir uzman düĢüyor. Yıl sonu itibarı ile uzman
fazlası olacağını biliyoruz.
Mevcut iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısı nedir ülkemizde?
Ülkemizdeki mevcut uzman sayısı Ocak 2014 itibarı ile ÇSGB verilerine göre 87.000 uzman var. ġubat ve
mayıs sınavları ile yaklaĢık 110.000 civarı ĠĢ Güvenliği Uzmanı olacağını düĢünüyoruz.
Bir iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı nasıl çalıĢır? Yetkinlikleri ve sorumlulukları nelerdir?
ĠĢ Güvenliği Uzmanı iĢveren tarafından iĢe alınır. MaaĢını iĢverenden alır. Uzman aslında görev ve
sorumluluk açısından bakanlık tarafından denetlenir. Hatalı uygulaması yada eksik uygulaması var ise ceza
puanı ile cezalandırılır hata belgesi askıya alınır. ĠĢ Güvenliği Uzmanı ĠĢverene karĢı sorumludur tabiki
çalıĢana karĢıda, bağımsız çalıĢması ve yasal mevzuatlara göre iĢletmeyi değerlendirmesi hata bu
değerlendirmeleri noter onaylı deftere yazması gerekir. Risklerin belirlenmesi, tespit edilmiĢ olan tehlikelerin
her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluĢabileceği ile
bu risklerden kimlerin, nelerin, ne Ģekilde ve hangi Ģiddette zarar görebileceği belirlenmesine danıĢmanlık
yapar. ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verir yada verdirir, Acil durum yönetim sistemini
kurar ve tatbikatlarını yapar yada yaptırır. Periyodik kontrolleri takip eder ve yapılması için iĢverene bildirir.
Toplanan bilgi ve veriler ıĢığında belirlenen riskler; iĢletmenin faaliyetine iliĢkin özellikleri, iĢ yerindeki
tehlike veya risklerin nitelikleri ve iĢ yerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar
esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilmesini sağlar ve
iĢverene raporlar, Kaza ve olayların araĢtırılması yönetim sistemi kurar ve danıĢmanlık yapar,
Bir kısmını ana baĢlıklarla belirtiğim çalıĢmaları iĢverene raporlar. ĠĢveren bu noter onaylı deftere yazılan
her Ģeyi uygulamakla yükümlüdür. Sistemin iĢlemeyen yada aksayan en önemli kısmı raporlama kısmıdır.
Tespitleri iĢverene bildirmekle yükümlü olan uzman maaĢını iĢverenden alırken, bizler tarafsız olmasını
bekleriz. Tarafsız yada bağımsız bildirimde BULUNABĠLĠR MĠ ? ĠĢin doğası ile uyuĢmayan bir yapı nedeni
ile uzman arkadaĢlarımız bildirimde bulunamıyor. MaaĢını aldıkları iĢverenler baskı uyguluyor tabi ki
sonuçta iĢ güvenliği uzmanı hakkaniyetli ve bağımsız çalıĢamıyor. Acil olarak bu sistem değiĢmeli ve iĢ
güvenliği uzmanı maaĢını fondan alacağı yapı oluĢmalı.
ĠĢ yerinde iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanları bulundurma koĢulları nelerdir? Yani kurum içinde istihdam
etmek Ģart mıdır yoksa iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanları dıĢarıdan da outsource edilebilir mi?
ĠĢ Güvenliği Uzmanı bulundurma koĢulları son yönetmeliklerle aĢırı esnetilmiĢ ve kolaylaĢtırılmıĢtır.
- Çok Tehlikeli ĠĢ yerlerinde ( SGK Nace Kodunnuzu öğrenerek tehlikeli grubunuza bakın ) 1000 çalıĢana
kadar bir A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı ,
- Tehlikeli ĠĢ yerlerinde 1500 çalıĢana kadar bir B Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı ,
- Az tehlikeli iĢ yerlerinde 2000 kiĢiye kadar bir C Sınıfı iĢ güvenliği uzmanı bulundurulması yeterlidir.
Firmanızda bulunan mühendis ,mimar, kimya ,fizik mezunları ile Teknik Eğitim Lisans mezunu
çalıĢanlarınızdan birini seçip ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumuna yollayıp sınavda baĢarılı olduktan
sonra C sınıfı iĢ güvenliği uzmanlığı belgesini aldırabilirsiniz. Buna gerek yok diyorsanız belgeli kiĢiyi
istihdam edip, hem uzman hem de çalıĢan olarak kullanabiliyorsunuz.ÇalıĢanı kendiniz istihdam edip
bireysel sözleĢme yapabilirsiniz. Bunun dıĢında Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmeti dıĢ
görevlendirme yaparak ta alabiliyorsunuz.
Ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet alan iĢverenler yasal sorumluluktan kurtulduğunu düĢünüyor.
Unutulmaması gereken önemli ayrıntı ise; hiçbir yükümlülük yada sorumluluktan kurtulmamıĢ olmasıdır.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri sizin yerinize hekimi ve uzmanı sağlayan kurumlardır. Risklerinizi sizin
adınıza üstlenip satın almaz.
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ĠĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıĢtırmanın faydaları nelerdir?
Ġyi bir iĢ güvenliği uzmanı istihdam ettiğinizde; öncelikle yasal gerekliliklere uyumunuzu sağlarsınız, iĢ
kazalarınız azalır, üretim verimliliğiniz gerçekçi verimliliklere dönüĢür. Risk alarak üretim yada çalıĢma
yapmazsınız, iĢ yerinize alacağınız makinelerinizin daha güvenli olmasını sağlarsınız. Acil durum olmadan
olabilecek acil durumlarınızı bilir ve önlem almıĢ olursunuz. ÇalıĢma alanı risklerinizi öğrenir ve giderirsiniz.
Müteahhit yada alt yüklenici kayıplarınızı ve risklerinizi yönetirsiniz. ĠĢe sevk ve idare unsurlarınızı kontrol
edersiniz. ÇalıĢmalarınızın standartizasyonunda yardımcı olur ve güvenli yürütülmesini sağlar.
Bir iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanının tahminen aylık kazancı nedir?
ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının aylık net kazançlarını piyasa değeri ĠSG uzmanının niteliklerine göre değiĢir;
C Sınıfı ĠSG Uzmanı 1500-2500 TL
B Sınıfı ĠSG Uzmanı 2500-5000 TL
A Sınıfı ĠSG Uzmanı 5000-10000 arası değiĢir .... TL
Bu rakamlar baktığı iĢyerine ve aldığı riske göre değiĢir. Ġ
ĠĢ kazalarının önüne geçilmesinde iĢ güvenliği uzmanlarının rolü nedir? Bir iĢ sağlığı ve güvenliği
uzmanından beklentiler nelerdir?
ĠĢ Güvenliği Uzmanından beklentilerin sağlanabilmesi için standartizasyonun sağlanması ve yapının
kurulması gerekir. Bugün sorulması gereken asıl unsur ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bu
yapıyı niye oluĢturmadığıdır. ĠSG Uzman eğitimlerinin ana baĢlıkları yada yasal mevzuat var iken bu yapının
iĢlevi ve beklentilerini oluĢturduğu sistem yada doküman yok. Kim nerede hangi metot ile risk analizi
yapacak....ĠĢveren bu riskleri ne hızda giderecek ...kim nasıl risk analizlerinin takibini sağlayacak. Yasal
mevzuatlara uymayan iĢveren etkin olarak nasıl izlenecek. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye hesabına Ortak Sağlık Güvenlik Birimi AçılıĢ Ücreti, ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları
AçılıĢ Ücreti , Sertifika Bedelleri ile 200 milyon tl gelir topladı ancak bu yapıyı izleyecek, uzman ve hekimin
bilgi ihtiyacınız karĢılayacak, iĢverenin takibi ve uyarısını yapacak, çalıĢanı bilgilendirecek Üç yada Dört
milyonluk tutarındaki bir sistemi kurabilir. Bakılması gereken ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün
beklentilerinin seviyesidir. Zira seviyenin ne olduğunu son Soma Faciasında acı tecrübe ile yaĢayarak
gördük.
Özellikle hangi sektörlerde iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı aranıyor? Uzman arayıĢında sektör ayrımı
var mı?
Tüm sektörlerin ihtiyacını karĢılayacak iĢ güvenliği uzman sayısına ulaĢmıĢ durumdayız. Sektör
ayrımı yapmak yerine yetiĢmiĢ tecrübeli uzman ayrımını yapan kurumlar var. Tabiki gerçek anlamda
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini uygulamak isteyen iĢletmeler iĢi bilen tecrübeli uzmanlarla çalıĢmak istiyor.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen birinin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
ĠĢ Güvenliği uzmanı olmak isteyen kiĢi Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumlarına baĢvrması ve
OSYM nin yaptığı sınavda baĢarılı olması gerekir. Tabiki ki en önemli Ģart Mezun olduğunuz okul
Lisans programları ( Tüm Mühendislik Bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları,
Biyoloji,Kimya ve Fizik Mezunları ) Önlisans ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mezunları olabilir.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için her yerden eğitim alınabiliyor mu?
Yanlızca
bakanlığın
yetkilendirmiĢ
olduğu
kurumlardan
alınması
gerekir.
Bu
kurumları www.isggm.gov.tradresinden öğrenebilirler.
Son olarak diyoruz ki Ġnsan değerlidir, kaybolan bu değerin yerine konulması imkansızdır.
Değerlerimize dolayısı ile çalıĢanlarımıza sahip çıkalım.
Hacı Latif ĠġÇEN
ĠSGDER Yönetim Kurulu BaĢkanı
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Türkiye iĢ güvenliği haritası
Osman Sayar: “ĠĢ güvenliği uzmanları baskı altında! Bildiğini bakanlığa raporlayamıyor”
Soma faciasının ardından gözler iĢ kazaları ve iĢ güvenliği tedbirlerine çevrildi. Türkiye‟de her gün 200 iĢ
kazası yaĢanıyor. Her gün iĢe gitmek için evden çıkan 4 kiĢi bir daha eve dönemiyor. “ĠĢ güvenliği uzmanları
maaĢını iĢverenden aldığı için gördüklerini ve bildiklerini raporlara yazamıyor. Almanya bize eski ve
güvenliği olmayan makinelerini satıyor” diyen ĠĢ Güvenliği Uzmanları Derneği Ġstanbul temsilcisi Osman
Sayar, her yıl ortalama 80 bin kiĢinin sakat kaldığını belirtiyor. ÇalıĢanları sakatlanmalar haricinde
kimyasallara bağlı olarak kanser baĢta olmak üzere yüzlerce hastalık bekliyor.
301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Soma faciasının ardından gözler iĢ güvenliği
uzmanlarına çevrildi. Her gün 200 iĢ kazasının gerçekleĢtiği Türkiye‟de yalnızca madencilik değil pek çok iĢ
kolu ölüm ve hastalık riski barındırıyor. 2012 yılında çıkarılan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası‟nın uluslar
arası standartlarda olmasına rağmen, hala iĢ kazalarında El Salvador ve Cezayir‟den sonra dünya
üçüncüsüyüz. “Ülkemizde her gün iĢe gitmek için evden çıkan dört iĢçi bir daha geri dönemiyor. Her 6
dakikada bir iĢ kazası olurken her 6 saatte bir iĢçi hayatını kaybediyor” diyen ĠĢ Güvenliği Uzmanları
Derneği Ġstanbul temsilcisi Osman Sayar, her yıl ortalama 80 bin kiĢinin de sakat kaldığını belirtiyor.
ĠĢ güvenliği uzmanları baskı altında
ĠĢ kazalarının ekonomik maliyetinin ise yıllık 30 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Sayar, “Bir iĢ
güvenliği uzmanı olarak Ģimdiye kadar en büyük sıkıntım iĢvereni tedbirler konusunda ikna etmek oldu.
ĠĢveren maliyeti arttıracak tedbirleri uygulama konusunda çok direnç gösteriyor. Bir iĢ güvenlik uzmanı ya
da bir iĢ yeri hekimi maaĢını Ģimdi olduğu gibi iĢverenden almaya devam ettiği sürece, bakanlığa asla doğru
raporlama yapamaz. ĠĢ güvenliği uzmanları bu ülkede patron baskısı altında yaĢıyor. Özgür değil.
Bildiklerini raporlara iĢleyemiyor. ĠĢ güvenliği uzmanları maaĢını mutlaka SGK bünyesinde oluĢturulan bir
fondan almalı. Tek muhatabı da bakanlık olmalıdır” dedi.
Almanya bize güvenli olmayan makineler satıyor
Sektörel iĢ güvenliği uzmanlığının geliĢmesi ve denetlemelere STK‟ların da destek olması gerektiğini ifade
eden Osman Sayar, “Kullanılacak ekipmanlar da Avrupa standartlarında olmalı. Makine emniyet yönetmeliği
ülkemizde 2009 yılında yayınlandı. Ancak 2009 öncesinde üretilmiĢ makineleri kapsamıyor. Almanya bize
yeterli modifikasyonu ve güvenliği olmayan ikinci el eski makineleri satıyor. Bu makineler yüzünden inĢaat,
mobilya, metal iĢleme gibi sektörlerde sakatlanmalar meydana geliyor” açıklamasında bulundu.
Tübitak ile eğitim projesi
Türkiye‟de iĢ güvenliğiyle ilgili en büyük sorunun bu alanda bir kültür yerleĢmemiĢ olması olduğunu ifade
eden Osman Sayar, bu nedenle dernek olarak Tübitak ile bir iĢbirliği içine girdiklerini belirterek “Ġlk öğretim
okullarında iĢ güvenliği eğitimi üzerine bir AB projesi hazırladık. Eylül ayında eğitim için Almanya ve
Avusturya‟ya gideceğiz. 2015 baĢında da okullarda eğitimlere baĢlayacağız” diye konuĢtu.
ĠĢ kazalarının en yoğun yaĢandığı sektörlerin madencilik ve taĢocakçılığı, elektrik, gaz, buhar, su ve
kanalizasyon ile inĢaat sektörleri olduğunu söyleyen Sayar, TÜĠK 2013 raporuna göre Türkiye yıllık iĢ
kazası istatistiklerini Ģöyle veriyor:
Yüzde 62 “dul bırakan” hastası
Sektörel olarak incelendiğinde, madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe iĢ kazası geçirenlerin oranı yüzde
10.4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iĢ kazası geçirenlerin oranı yüzde 5.2, inĢaat
sektöründe iĢ kazası geçirenlerin oranı ise yüzde 4.3 olarak. Lise altı eğitimlilerde iĢ kazası oranları, lise ve
yükseköğretime göre daha yüksek. ĠĢe bağlı sağlık problemlerine gelince “sırtı veya beli etkileyen kemik,
eklem ve kas sorunları” ile “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”ndan kaynaklanan hastalıklar dikkat
çekiyor. Meslek hastalıklarının yüzde 62‟si de madencilik, kot taĢlama, oto boyama, çimento ve cam
endüstrisinde kullanılan silika adlı maddenin solunmasına bağlı olarak geliĢen silikosiz hastalığı. Halk
arasındaki adı dul bırakan.
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Bir yılda 2 bin 209 kiĢi iĢ göremez hale geldi
SGK‟nın 2012 iĢ kazası istatistiklerini açıkladığı son raporuna göre de, bir yıl içerisinde toplam 74 bin 871
iĢçi kaza geçirmiĢ. Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 56 azalarak 744
olmuĢ. Bir yıl içerisinde gerçekleĢen iĢ kazaları sonucu 2 bin 36, meslek hastalıkları sonucu da 173 iĢçi yani
toplam 2 bin 209 kiĢi sürekli olarak iĢ göremez hale gelmiĢ. Verilere göre iĢ kazalarının 9 bin 209‟u inĢaat
sektöründe meydana gelirken, 8 bin 828‟i kömür madenciliğinde, 7 bin 45‟i de metal ürünleri imalatında
ortaya çıkmıĢ. ĠĢ kazalarında en çok kurban veren sektör ise inĢaat. Her hayatını kaybeden üç iĢçiden biri
inĢaat iĢçisi. Ölümlü iĢ kazaları sırasıyla en çok Ġstanbul, Bursa, Ġzmir, Manisa, Ankara, Denizli, Antalya ve
Adana‟da meydana geldi.
Sektörlere göre hastalık risk analizi
AhĢap ve mobilya imalat sektöründe makine kullanma hatalarından kaynaklanan uzuv kayıplarının yanı sıra,
tahta tozu alerjilere ve çeĢitli cilt hastalıklarına neden oluyor. Sektörde kullanılan kimyasallar ise, akciğer
kanseri, sinüs kanseri, bronĢit ve astıma sebebiyet verebiliyor. Demir çelik sektöründe kas-iskelet
sistemi yaralanmaları sık görülüyor. Gürültülü çalıĢan makineler kalıcı iĢitme kayıplarına yol açarken, elle
kullanılan makinelerin yarattığı titreĢim kalıcı kas ve eklem hastalıklarına sebep oluyor. Bu sektörde
1000‟den fazla kimyasal madde kullanılması çeĢitli merkezi sinir sistemi bozukluklarına, kemik iliği
hasarlarına ve kan kanserine neden oluyor. Benzenle çalıĢan ayakkabı iĢçilerinin lösemi hastalığına
yakalanma riskleri oldukça yüksek. Ġletken kablolar, fiber optik kablolar, kablo yalıtımı ve kurĢun kaplama
da çeĢitli kimyasal zehirlenmelere yol açıyor. KurĢun zehirlenmesi SSK yıllıklarına göre Türkiye‟de en çok
rastlanan meslek hastalıklarından. Petrol ve doğalgaz arama çıkarma çalıĢanları ise, asbest, formaldehit,
hidroklorik asit ve diğer tehlikeli kimyasallar ile ağır metallere maruz kalıyor. Artrit, uykusuzluk, sinir ucu
iltihaplanmaları bu sektörde çalıĢan iĢçilerde görülen sağlık sorunlarından bazıları.
ĠnĢaatçılar ve madenciler kanserle burun buruna
ĠnĢaat sektöründe görülen iĢ kazası sonucu ölümlerin yüzde 30‟u düĢmelerden, yüzde
26‟sı taĢıma sırasındaki kazalardan, yüzde 19‟u ise makinelerin arasına sıkıĢmaktan ve çarpmalardan, yüzde
18‟i ise elektrik çarpmasından kaynaklanıyor. Ayrıca maruz kalınan kimyasallar ve UV ıĢınları akciğer ve
deri kanserine sebebiyet veriyor. Çimento yapımında da yine akciğer kanseri, artrit ve bağıĢıklık sistemi
hastalıkları görülüyor. Tüm dünyada yaklaĢık 30 milyon iĢçinin çalıĢtığı madenciliğe gelince, felaketle
sonuçlanan patlama, yangın ve göçükler haricinde, madencinin maruz kaldığı silis ve kömür tozları ile çeĢitli
gazlar ve iyonize radyasyon, kanser ve çeĢitli bağıĢıklık sistemi hastalıklarına yol açıyor.
(ÜRÜN DĠRĠER)
OSMAN SAYAR ĠSGDER ĠSTANBUL SORUMLUSU
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1- ĠĢ güvenliği uzmanlığı sistemi nasıl iĢliyor?
Sistem; iĢveren ile iĢ güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimi arasında kısmi süreli iĢ sözleĢmesiyle veya ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ ortak sağlık güvenlik birimi üzerinden serbest piyasa
koĢullarında anlaĢma yapılmaktadır. taban fiyat belirleyen bir kurum olmadığından sıkıntılar bulunmaktadır.
Taraflar kendi e-devlet Ģifrelerini kullanarak, SGK veritabanını kullanan ÇSGB tarafından hazırlanmıĢ bir
programa
giriĢ
yapılıp
sözleĢme
onayı
yapılmaktadır.
2- ĠĢ güvenliği önlemleri nasıl alınıyor?
Ġstanbul Vizyon OSGB olarak, Noter/ĠĢkur onaylı Tespit Öneri Defterine yazılan veya Risk Değerlendirme
Raporunda belirtilen risklerin önlem alınması durumunda iĢverenin makul sürede bu tedbirleri alınması
sağlanmaktadır.
3- ĠĢ güvenliği Ģirketlerinin sayısı konusunda bilgi verebilir misiniz?
Türkiye genelinde 1.700.000 civarında iĢyeri bulunmakta olup, 1.1.2014 tarihinden sonra 600.000 civarında
iĢyeri aylık hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır. ĠSGGM Md. Sn Kazım ÖZER bir ropörtajında, 600.000
civarında iĢyerinden sadece 180.000 iĢyeri isg katipte sözleĢmesi giriĢi olduğunu ve toplam OSGB sayısı 1500
civarında olup, iĢ müfettiĢi sayısı 1000 civarında olduğunu söylemiĢti.
4- ĠĢyerlerinde incelemelerde bulunuyorsunuz. Bu inceleme sonucunda eksiklikleri belgeliyorsunuz. Bu
belgeyi ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na mı gönderiyorsunuz? Göndermiyor iseniz bu belge nerelere
veriliyor bu belgeler.
Yapılan noksanlıklar veya ilave önlemler Onaylı tespit öneri defterine yazılmaktadır. Mesleki bağımsızlığı
bulunmayan ĠĢ Güvenli Uzmanları ile ĠĢyeri Hekimi iĢverenden parasını almaktadır. Tespit öneri defterine
yazılan tespitler bakanlığa makul zamanda gönderilmediği durumlarda ÇSGB iĢverenin ispiyonlanması
istenmektedir. Bu iĢlem yürümediğini söyleyebiliriz.
4- ĠĢyeri denetlemelerini neye göre yapıyorsunuz?
Öncelikle bir yanlıĢlığı düzeltmek isterim. ĠĢ Güvenliği Uzmanları Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
hakkında yönetmeliğin 9/1 maddesininde iĢverene öneride bulunmak demektedir. ILO sözleĢmesinde ĠĢ
Güvenliği Uzmanı rehber ve danıĢmanlık yapar denmektedir. Denetim yetkisi ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Ġl TeftiĢ Kurulu baĢkanlığında bulunmaktadır.
5- Bir iĢyerini ne kadar sıklıkla ve ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği 12/b maddesine
göre az tehlikeli sınıftaki iĢyerinde çalıĢan baĢına 6 dakika, tehlikeli sınıftaki iĢyerinde çalıĢan baĢına 8 dakika,
çok tehlikeli sınıfta çalıĢan baĢına 12 dakika
ve ĠĢyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 12/b maddesine
göre az tehlikeli sınıftaki iĢyerinde çalıĢan baĢına 4 dakika, tehlikeli sınıftaki iĢyerinde çalıĢan baĢına 6 dakika,
çok tehlikeli sınıfta çalıĢan baĢına 8 dakika olmak üzere hesaplanmaktadır. Bu süreler gerçek anlamda yeterli
değildir. örneğin 4 çalıĢanı olan tehlikeli sınıftaki bir iĢyerinde ayda bir saat hizmet verilmesi zorunludur. bu
saat zarfında hem risk değerlendirme, hem acil durum planı, hemde çalıĢanlara iĢ güvenliği eğitimi
verilmesine dair yönetmeliğe göre çalıĢan baĢına 12 saat eğitim verilmesi mümkün görünmemektedir. böyle
ufak bir iĢyerinde en az 3 saat gibi minimum bir süre belirlenmesi gerekmektedir.
6- ĠĢ yerinin güvenliği konusunda bakanlık mı sizi görevlendiriyor, yoksa iĢyeri yönetimi mi sizden denetleme
istiyor.
Önceki sorunuzda denetim yetkimizin olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. OHSAS 18001 yönetim sistemi
çerçevesinde dıĢ tetkik hususunda talepleri olan kurumsal firmaların da olması gerekmektedir.
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7- Bu denetleme sonucunda ücreti bakanlık mı size ödüyor, yoksa iĢyeri Ģirketi mi ödüyor. Eğer iĢyeri
ödüyorsa, bu denetimin sağlıklı olduğunu düĢünüyor musunuz?
Denetçinin mesleki bağımsızlığı olması gerekmektedir. Taban fiyat belirlerken; iĢletmenin çalıĢan sayısına,
tehlike sınıfına ve iĢletmenin büyüklüğüne bağlı olarak belirlenmesi gerekmektedir. ĠĢyerinden ücretini alan iĢ
güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimi tespitleri yazarken bile sıkıntılar yaĢamaktadır.
Halbuki; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
(OSGB) üzerinden iĢler yürüse belki daha kolay ve etkin çözümler bulunabilir.
Öncelikle OSGB Ģirket sahipleri/hissedarları sadece tam zamanlı ĠĢ güvenliği Uzmanı ve/veya ĠĢyeri Hekimi
zorunluluğu gelmeli. Öncelikli olarak denetlenmeli.
OSGB'nin Mesleki bağımsızlığı ancak oluĢturulacak fonla ücretlerini fatura karĢılığı alarak sağlanabilir.
OSGB'nin kesileceği faturadaki KDV oranı %1'e düĢürülmeli.
OSGB çalıĢanların SGK primi düĢürülmeli
Taban fiyat belirlerken; iĢletmenin çalıĢan sayısına, tehlike sınıfına ve iĢletmenin büyüklüğüne, kaza sayısına
vs
bağlı
olarak
belirlenmeli,
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik ġirketleri Birliği mevzuatında bir değiĢiklikle oluĢturulacak fona
klozda yapılan prim indirimi aktarılmalı. Örneğin yangın sigortası yapacak bir firmanın risk değerlendirme ve
diğer tedbirlere göre klozda bir prim indirimi uygulanmalı. çünkü alınan tedbirlerle risk düĢmektedir. o zaman
klozdaki prim düĢmelidir. düĢen miktar kadar fona pay aktarılmalıdır. ĠĢveren, ĠĢ Güvenliğini isteyerek
yapacaktır.
Sonuçta
maliyetini
sigorta
primindeki
indirimle
indirebilecektir.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik ġirketleri Birliği mevzuatında bir değiĢiklikle ĠĢ Güvenliği
Uzmanı, ĠĢyeri hekimi, Diğer sağlık Personeli gibi meslekler tanımlanmalı ve Mesleki Sorumluluk Sigortası
klozu
oluĢturulmalı
Uygun hibe ve Kredilerle OSGB altyapısı kuvvetlendirmek gerekir.
ĠSGKATĠP'e her üyenin KEP (kayıtlı elektronik posta) maili olmalı, noter onaylı tespit öneri defteri yerine, isg
katipteki bu platforma yazılmalı. Bu Ģekilde devlet denetleme birimi de durumu takip edebilecektir. yazılan
tespit ve öneriler KEP postasıyla ilgili tarafa bildirilebilir. Teknolojiyi daha fazla kullanarak etkinlik
artırılabilir.
Türkiye genelindeki 1.500.000 iĢyerini 1000 müfettiĢle denetlemek imkansız. Lakin 5000 OSGB'yi her üç
ayda bir 1000 müfettiĢle denetlemek mümkündür.
OSGB denetimleri 3 ayda bir olmalı. Denetimlerde numune usulu bazı müĢterilerinin dosyaları incelenecek ve
müĢterinin yerine gidilerek saha ile evrak tutarlığı kontrol edilmeli. Ceza puan sistemi uygulanmalı.
Belirlenecek usulsuz durumlara göre o OSGB'nin tüm müĢterileri o ayda denetlenecek, duruma göre lisansı
askıya alınacak ve OSGB'ye para cezası kesimi gibi caydırıcı durumlar olmalıdır.
ĠĢ Güvenliği Uzmanı, ĠĢyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli sadece OSGB'ye bağlı olarak çalıĢılırsa,
yukarıdaki koĢullarla iĢ müfettiĢlerinin yardımcıları gibi iĢyerleri denetleyebilecektir.
Hüseyin ÇĠÇEK
A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı
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Güçlü Adımlarla Yürümek,

Rahmetli dedem hep derdi „‟ oğlum yere sağlam bas
„‟ diye . Ben bir çoğumuz gibi garanti adamılar at,
emin ol ! anlamında anlardım. Onun anlatmak
istediğini otuzlu yaĢlardan sonar anladım. Bu
cümlenin arkasından eklerdi. Dürüst ol ! Ellin
ekmeğine göz koyma. Zülüm yapana ortak olma !
Bu önerileri hayat felsefeme iĢledim hata yetmedi. ‟‟
Kendi için olanın hiç nuru olmaz‟‟ diye düĢünmeyi
bir ibadet Ģekli olarak gördüm. Allaha Ģükürler olsun
ki hatırladığım hatam yada bile bile yaptığım bu
tarz Ģeyler yok. Bir yandan uzmanlık yaparken, Bir
yandan dernek baĢkanlığı , Bir yandan da kazanmasa
da üç beĢ kiĢi ekmek yesin diye sürdürdüğüm ticaret
hayatım var. Kimseyi kırarak iĢ yapmamayı felsefe
edinmeme karĢın sürekli zulme maruz kaldıkça „‟
Allah‟ım sana Ģükürler olsun ki bu zalim kullarınla
sınıyorsun beni „‟ diyorum.
YaĢıtlarımın saçına sakalına ak düĢmemiĢken benim
görüntüm 50 – 55 leri buldu. Bu muhteremler
kendilerini bildiği için ben tekrar tekrar
yazmayacağım. Allah bizi bu zalimlik yapabilen
kalplerden koruyup kollasın , bize huzur sabır ve güç
versin. Tabi bu zalimleri Allah‟a havale ediyorum o
nasıl uygun görürse öyle yapsın.

ĠĢ sağlığı ve Güvenliğinde yeni bir yön kazandıracak
yıllar sonra dünyanın her yerinde kullanacak YaĢam
Güvenliği Kuramını ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Kongeresinde sunuyorum. Sizlerin destekleri ile iĢ
sağlığı alanında yapmıĢ olduğum çalıĢmayı
paylaĢacağım tabi ki bu yolda yürümeme yardımcı
olan tüm dostlarıma özelikle ĠSGDER‟de emeği
geçen arkadaĢlarıma teĢekkür ederim.

YaĢam Güvenliği Kuramı
Hayatımıza dair olan birçok Ģeyi bırakın kaleme
almayı , düĢünmek istemeyiz ya da sorgulamayız.
Sorgulamadığımız gibi gerçeklerin üstünü metafizki
, teolojik ve bazende pozitif bilimin dıĢındaki
inançlarımızla örter yada karar veririz… yaptığımız
her iĢte bilimsel davrandığımızı iddia ederiz . Risk
alırız ve kazaya davetiye çıkarırız. Kulaktan
dolma bizlerin türettiği tablolarla tecrübelerimizi
paylaĢır yada değerlendiririz. Bilimsel olduğunu
savunduğumuz değerlerle yetersiz ya da temelsiz
bilgimize önce kendi zihnimizde en üst katmana
taĢır
olmayan
bilgiyi
varmıĢçasına
savunuruz.Ġnanırız! Bir Ģeyler kendimizi ortaya
koymak için yapar bir Ģeyler söylemek için söyleriz.
Kendimizi değerli hissetme ihtiyacınız sağlarken
söylemesi zor olmasına karĢın bir insanın yada
toplumun kolaylıkla zarar göreceği kararı verir yada
ortak oluruz. Bizim kolaylıkla ifade ettiğimiz yada
ortaya koyduğumuz olgulara
çevremizdekilerin
inanmalarını bekleriz. Her defasında yanılgılarımızı
tekrar tekrar değerlendirir. Sınırlı olan aklımızın
sınırsız olduğunu savunuruz. Bütün bilgilerin bizde
yeter miktarda ( Kafi ) olduğunu düĢünürüz.
Sonramı araĢtırmak isteriz neden oldu ! Niçin oldu ?
Niçin kayıplar oluĢtu ? Niçin düĢtüler ? Niçin göçük
altında kaldılar.....ve daha niceleri ? Kazaların
yüzde 85 „i güvensiz davranıĢlardan olduğu idaa
edilir. Ġnsanların aldığı kararlardan. Sormadığımız
Ģey ise % 15 Güvensiz durumları kimin inĢa
ettiğidir. Kazaların yüzde yüzü güvensiz davranıĢlar
nedenlidir. Güvensiz davranıĢların temeli insandır !
Ġnsanın sahip olduğu bilginin oluĢum evresi ne yazık
ki süzgeçten geçirme cesaretini gösteren ĠĢ Sağlığı
ve Güvenliği anlayıĢı bizlerle temel bulur. Her
güvensiz davranıĢ risk almanın kendisidir.Elbette !
Her insan çağın getirdiği bilgiyi teslim alır. Dünyaya
boĢ bir beyinle geliriz. Ġnsanın bu boĢ hafızaya
kaydetmiĢ olduğu bilgiyi değiĢtirmek güçtür...
Dünya güvenlik kültürü anlayıĢı mühendislik temelli
inĢa edilip kararlar alındığı müddetçe güvenlik
kültürü inĢasında baĢarılı olma istemimizin çapı
kadar baĢarıya ulaĢacağız. ĠnĢa edilmesi gereken
yapı KiĢilerin karar alma merkezlerinin yada
metotlarının değiĢtirilmesi ile mümkündür. Meta
fiziki düĢünce yapısı yada aĢırı teolojik yanlıĢ
kabullü sağlamıĢ bireyin kaza geçirmemesi mümkün
değildir. Bunun içindir ki sahip çıkılması gereken
YaĢam Güvenliği Kuramıdır !
22

İş Güvenliği Uzmanları Derneği

23

İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Ülkemizin deprem kuĢağında olması nedeniyle hayata
kentsel dönüĢüm adıyla yeni binaların yapımı için
düğmeye basıldı. Aslında amaç iyi bir hizmet. Eski ve
yıkılmaya yüz tutmuĢ binaların olası bir afette
yıkılmadan önce insanları tahliye edip daha sağlam ve
dayanıklı binalar yapıp insanları kurtarmak.
Ancak düğmeye basılmasına rağmen ne kadar bina
yenilenmeye baĢladı? Ne durumdalar? ÇalıĢmalar ne
boyutta? Böyle devam ederse kaç yılda tamamlanır?
Çoğunluğu ne zamana biter? Gibi binlerce soru
geliyor insanın aklına.
Kendi gözlem ve izlenimlerime göre biz kentsel
dönüĢümü 20 yılda tamamlayamayız. Buda olası
Marmara depreminde milyonlarca kayıp demek.
99 Depremini içinde kalarak yaĢamıĢ bir insan olarak
,o anları ve yüzlerce binanın yıkılıĢı ve yüzlerce
insanın ölümünü görmüĢ ve yaralanmıĢ bir insan
olarak bu kentsel dönüĢümü izlemekle yetiniyorum.
Çünkü o yıllarda da sadece birkaç ay özen gösterildi.
Sonra unutuldu.
Yıllar önce yapılan ve ne Ģekilde yapıldığı bilinmeyen
binalarla dolu olan bir ülkedeyiz.Nüfus bakımından
en kalabalık ilimizde Ġstanbul. Marmara depreminde
de Ġstanbul‟u bir kabus bekliyor.Bunu hepimiz
biliyoruz. Bugün Gökçeada da yaĢanan 6.5lik
depremde sokaklarda yatıyoruz. Evlerimiz beĢik gibi
sallanıyor. Marmara depreminde milyonlarca ev
baĢımıza yıkılacak.Bunu bende herkeste biliyor.
Deprem yaĢamıĢ bir insan olarak oturulacak bir
binanın sağlamlığının ne kadar değerli olduğunu
biliyorum. Toplumumuzda özellikle hem cinslerim
özellikle binanın alçıpanına,
boyasına,dolabının
rengine,Ģamdana,sıvaya, görünüĢe bakıyor. Elbette
görsellikte önemli. Bakılacak. Ancak benim
önceliğim binanın sağlamlığı, dayanıklılığı, tekniğe
uygun yapılıp yapılmadığı.15 yıldır inĢaat camiasında
olmanın verdiği bir çevreye sahibim.Oturacağım
evleri önce arkadaĢlarımdan araĢtırıyorum. O binanın
yapımında görev almıĢ teknik personel arkadaĢları
buluyorum. Sonra oturulmaya uygun olup olmadığını
sorguluyorum.Oturabilirsin dendikten sonra tamam
denilen binalardan ev aramaya baĢlıyorum. Benim
imkanım var yapabiliyorum peki ya diğer
vatandaĢlarımız? Elbette çoğunluğu bakmadan giriyor
evlere.
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Toplumumuzda sivil toplum örgütleri denildiğinde
önce bir düĢünülüyor.Özellikle dernek denildiğinde
eli silahlı veya dağa çıkacak eĢkıya gözüyle bakılıyor.
Dernek bir örgüt ve örgütte hep yasa dıĢı diye kabul
edilen olaylar yapan oluĢumlar diye düĢünülüyor.
Peki sivil toplum örgütleri nedir?
Sivil toplum örgütünün sözlük anlamı: Sivil toplum
örgütü, resmi kurumlar dıĢında ve bunlardan
bağımsız olarak çalıĢan, politik, sosyal, kültürel,
hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi
çalıĢmaları, ikna ve eylemlerle çalıĢan, üyelerini ve
çalıĢanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı
gütmeyen ve gelirlerini bağıĢlar ve/veya üyelik
ödemeleri ile sağlayan kuruluĢlardır. Sivil toplum
örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında
faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir
hizmet geliĢtirmek için kurulmuĢ yasal topluluklardır.
Çıkar amaçlı değildir. Derneklerde bir sivil toplum
örgütüdür. Temeli gönüllülük esasına dayanır.Bu
kadar önemli olan sivil toplum örgütleri maalesef
yeteri derecede ilgi görememekteler.
Bence artık iĢ güvenliği uzmanlarının bir arada aynı
çatı altında olma zamanı gelmiĢ ve geçmiĢtir ve
geçmiĢtir.Önyargıların kaldırılma zamanı çoktan
gelmiĢtir. ĠSGDER olarak bizler misyon,vizyonuyla
kuruluĢundan bu yana hizmet vermektedir.Hizmet
veren arkadaĢlarımız derneğimiz üyesi ve insan ayırt
etmeksizin öncelik amacı birlik ve hizmet olan
arkadaĢlarımızdır.Ġstanbul Temsilciliği de ĠSGDER‟e
bağlı olarak çalıĢan bir temsilciliktir. Özellikle
eğitimler, iĢveren, çalıĢan, öğrenci ve çalıĢanların
bilinçlenmesine yönelik güvenlik kültürüne bağlı
yasal bilinçlendirme eğitimleri, yasal düzenlemeler,
yapı sektöründe iĢ güvenliği ve 6331 sayılı Kanunun
getirdikleri gibi konularda eğitimler vermektedir.
Haziran ayı içerisinde yer alacak olan fuar
organizasyonunda görev alacaktır. ĠSGDER Ġstanbul
Temsilciliğinin yaz dönemi programın da engelli
çocuklarımızın tiyatro gösterilerine destek vermek;
yaĢlı vatandaĢlarımızı ziyaret etmek ve kaldıkları
ortamların tehlikeleri konusunda değerlendirmek;
çocuk esirgeme kurumunda yer alan çocuklarımızı
ziyaret; anaokullarında iĢ güvenliğine yönelik
çalıĢmaları baĢlatmak; düzenlenmesi planlanan
eğitimlerin yapılması planlanmaktadır.
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ĠĢveren EĢit
Davranmalı mı?
EĢitlik ilkesi, T.C. Anayasasın 10. Maddesinde "Herkes,
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düĢünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eĢittir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
Buna istinaden ĠĢ Kanunu “EĢit Davranma Ġlkesine”
özelikle değinmiĢ ve bazı düzenlemeler getirmiĢtir. Bu
kapsamda;
* ĠĢ iliĢkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düĢünce, felsefî
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım
yapılamaz.
* ĠĢveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalıĢan
iĢçi karĢısında kısmî süreli çalıĢan iĢçiye, belirsiz süreli
çalıĢan iĢçi karĢısında belirli süreli çalıĢan iĢçiye farklı
iĢlem yapamaz.
* ĠĢveren, biyolojik veya iĢin niteliğine iliĢkin sebepler
zorunlu kılmadıkça, bir iĢçiye, iĢ sözleĢmesinin
yapılmasında,
Ģartlarının
oluĢturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı iĢlem
yapamaz.
* Aynı veya eĢit değerde bir iĢ için cinsiyet nedeniyle
daha düĢük ücret kararlaĢtırılamaz.
* ĠĢçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin
uygulanması, daha düĢük bir ücretin uygulanmasını
haklı kılmaz,
* ĠĢçinin tazminat ve diğer haklarını talep edebilmesi,
Ģeklinde iĢçileri koruyucu hükümler getirmiĢtir.
EĢit davranma borcu, aynı iĢyerinde çalıĢan iĢçilere
haklı sayılabilecek bir objektif neden bulunmaksızın
farklı iĢlem yapılmasının yasaklanmasıdır. ĠĢverenin
iĢçilere eĢit davranma borcu mutlak eĢitlik olmayıp,
belirli somut kriterler bakımından benzer durumda olan
iĢçilere eĢit iĢlem yapılması, eĢit davranılması anlamına
gelmektedir. EĢit davranma borcu, her iĢverenin kendi
iĢyerinde çalıĢan iĢçiler bakımından geçerli olan bir
borçtur.
ĠĢveren, iĢin yürütümünde çalıĢanı ile kurduğu
iliĢkilerde temel bazı kurallara uymakla yükümlü olup,
bu kurallar genel olarak insan hakları ve özgürlüklerine
dayanmaktadır. ÇalıĢanlara karĢı temel hak ve
özgürlüklere dayanan sorumluluğa “iĢverenin eĢit
davranma yükümlülüğü” deniyor. Yani, iĢ iliĢkisinde
keyfi ayrımcılık yasaklanmıĢ oluyor.

Ancak, eĢit davranma borcu, tüm iĢçilerin hiçbir
farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesi de
demek değildir. Yani iĢveren için her durumda mutlak
bir eĢit davranma ilkesinden söz edilemez. Bu ilke, eĢit
durumdaki iĢçilerin farklı iĢleme tabi tutulmasını
önlemek amacıyla getirilmiĢtir.
Yargıtay 9.hukuk Dairesi de belli bazı durumlarda
iĢverenin eĢit davranma borcunun varlığından söz
ederek, ancak “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “
biyolojik veya iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu
kılmadıkça”
bu
yükümlülüğün
bulunmadığını
vurgulanmıĢtır.
EĢit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı
iĢyerinin iĢçileri olma, iĢyerinde topluluk bulunması,
kolektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iĢ
sözleĢmesiyle çalıĢmak koĢulları gerekmektedir.
ĠĢ iliĢkisinde veya sona ermesinde eĢit davranma
borcuna aykırılık hallerinde iĢçi, dört aya kadar ücreti
tutarındaki uygun bir tazminattan baĢka yoksun
bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
EĢit davranma ilkesine aykırılık hallerinde bu durumu
iĢçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, iĢçi bir ihlalin
varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir
durumu ortaya koyduğunda, iĢveren böyle bir ihlalin
mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur .
ĠĢverenin bunu ispat edememesi durumunda, eĢit
davranmama ilkesine iliĢkin cezaları sadece ĠĢ Kanunu
değil, Türk Ceza Kanunu‟nun 122. Maddesine göre
ayrımcılık yapan kimse hakkında altı aydan bir yıla
kadar hapis veya adlî para cezası verileceği
belirtilmiĢtir. Görüldüğü üzere ; ĠĢ Kanunumuzdaki
EĢit davranma ilkesi iĢverene, iĢyerinde çalıĢan iĢçiler
arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı
davranmama borcu yüklemektedir.
Ancak, eĢit davranma borcu, tüm iĢçilerin hiçbir
farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesi de
demek değildir. Bu ilke, eĢit durumdaki iĢçilerin farklı
iĢleme tabi tutulmasını önlemek amacıyla getirilmiĢtir.
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Özellikle Avrupa Birliği sürecinin baĢlamasından,
sonra iĢ sağlığı ve güvenliği gündemi Türkiye‟de de
önem kazanmaya baĢlamıĢtır.
Doksanlı yılların
baĢında emniyet ayakkabısı bulmak bile zor iken
bugün “iĢ sağlığı ve güvenliği” konusunda münferik
bir kanunumuz var ve artık hemen hemen tüm ağır ve
tehlikeli iĢlerde iĢ güvenliği sistemleri uygulanmaya
baĢlamıĢtır. Özellikle son beĢ yılda iĢ güvenliğinin kat
etttiği yol, bence inanılmaz. Bugün hem çalıĢan hem
de iĢveren boyutunda ciddi bir farkındalik
yaratılmıĢtır ve bu bilinç aynı hızla devam etmektedir.
Bu konuda sanayının yoğun olduğu Marmara bölgesi
diğer bölgelere göre oldukça yol almıĢ görünüyor.
Tuzla
tersanelerindeki
iĢ
cinayetleri
bu
konunun/bilinirliğin ve farkındalığın artmasında
elbetteki önemli rol almıĢtır
ĠĢ güvenliğinin bu hızlı değiĢimini, biz iĢ
güvenlikçiler de gururla izliyoruz. Çok değil yirmi yıl
önce iĢ güvenliği dendiğinde kollu kuvvetler olarak
anlaĢılan mesleğimiz, artık büyüdü, serpildi, bilindi ve
hatta dernekleĢti. Bügün itiriyle 12.000 adet serfitikali
iĢ güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Ülke çapında
koordineli bir Ģekilde iĢ birliği/güç birliği yapılmaya
baĢlandı.
“ĠĢ Güvenliği Uzmanları Derneği” olarak,
bu
alandaki ilk dernek olmasının verdiği ayrı bir gururu
yaĢıyoruz hepimiz. Çok genç dernek olmamıza
rağmen çok iĢ baĢardık, çok yol aldık ve elbetteki çok
söz sahibi olduk. Türkiye‟nin dört bir alanında birçok
uzmanı aynı çatı altında kucakladık. ġimdi hep
bereaber daha da güçlüyüz.
Tüm bu olumlu geliĢmelerin yanında, iĢ güvenliği
camiasında elbetteki olumsuzluklar da yaĢanmaktadır.
Mesela, birçok arkadaĢımız, hiçbir tecrübesi/deneyimi
olmadan sertifikalandı ve çok önemli alanlarda iĢ
güvenliği hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır. Bizim
iĢimiz CAN...ama yarım hoca dinden eder, yarım
hekim candan eder (yada yarım iĢ güvenliği uzmanı ).
Bu iĢe hevesli ama tecrübesi olmayan arkadaĢlarımıza
da bu çatı altında destek olmaya çalıĢıyoruz.

Dernek olarak amacımız, meslektaĢlarımızı aynı çatı
altında toplamak, birbirimize destek vermek,
bilgilerimizi birbirimizle paylaĢmak, bu alanda
bilimsel çalıĢmalar yaparak iĢ güvenliğini bilimsel
temellere oturtmak, iĢ güvenliği alanında dernek
olarak söz sahibi, lider olmak ve elbetteki konu ile
alakali yada uzak tüm insanlara iĢ güvenliği
hakkında bilgi sunmak.
Bu kapsamda sayısız çalıĢmalarımız, çalıĢtaylarımız
ve toplantılar organize ettik. Tamamen gönüllülük
esasina göre yaptığımız projelerin baĢında, tüm
Türkiye çapında yürüttüğümüz “ĠSGDER YaĢam
Güvenliği Seminerleri”ni örnek olarak vermek
istiyorum. Kocaeli‟de, Samsun‟da, Kayresi‟de ve
daha birçok ilimizde onlarca insana yaĢam güvenliği
konularında eğitimler verdik. Onların CAN
savaĢlarına destek verdik, iĢ güvenliği konusunda
farkındalıklar yarattık. Bunun yanında derneğimiz
yazılı ve sözlü basında iĢ güvenliği alanında söz
sahibi oldu. Önemli iĢ kazalarında, iĢ güvenliği
mevzuatinda yada iĢ güvenliği ile ilgili konularda
akıl danıĢılan kurum haline gelmiĢtir. Bundan
sonraki süreçteki amacımız tüm Türkiye‟deki tüm iĢ
güvenliği uzmanlarını aynı çatı altında toplamak ve
hep beraber güvenli geleceğe imza atmak, çünkü
biliyoruz ki iĢ güvenliği uzmanlarının daha çok
sorunu var çözülecek.
ĠSGDER olarak biz bu iĢe soyunduk ve hepinizi
bizimle beraber yol almanız için bekliyoruz.
Ekipteki ber bir arkaĢımıza ayrı ayrı teĢekkür
ediyoruz, sonsuz destekleri için ve derneği bu güne
taĢıdıkları için
Saygılarımla
Yrd. Doç. Dr. Hacer KAYHAN
İSGDER Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Üniversitesi, Meslek Yük. Okulu,İstanbul

www.isgder.com

27

İş Güvenliği Uzmanları Derneği

ġANTĠYE DENETĠMLERĠ
TÜM HIZIYLA
DEVAM EDĠYOR…

Dört gözle beklenilen 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu‟nun Ocak 2013 itibariyle
yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalıĢan sayısı 50‟den
fazla olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
iĢyerlerinde (özellikle Ģantiyelerde) A sınıfı ĠĢ
Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi zorunlu hale
geldi.
Bu anlamda, denetim ekibinin proje yönetimine
yönelttiği soruların baĢında, yetkili (yani A sınıfı)
iĢ güvenliği uzmanı ile imzalanmıĢ (ĠSG KATĠP
sistemi üzerinden onaylanmıĢ) bir hizmet
sözleĢmesinin olup olmadığı geliyor. Ġdari para
cezaları çizelgesine bakıldığında da, iĢyerinde
yetkili iĢ güvenliği uzmanı bulundurmama cezası
olarak 5.390 TL/ay belirlenmiĢ olup önceki aylara
yönelik de cezai iĢlem uygulanması planlanmıĢ.
Diğer yandan, denetim ekibi önceki yıllarda
olduğundan biraz farklı olarak planlanmıĢ. Yani
maden
sektörüne
Maden
Mühendisliği
formasyonuna sahip müfettiĢler, inĢaat sektörüne
de
ĠnĢaat
Mühendisliği
yada
Mimarlık
formasyonuna sahip müfettiĢler görevlendirildiği
görülmektedir. Bu durum denetlenen iĢyerleri
tarafından bir avantaj sayılabilir.

Denetim ekibi doküman kontrolüne baĢlarken, ilk
etapta bu iĢin olmazsa olmazlarını sorguluyor.
Bunlar;
•ĠĢ güvenliği uzmanına ve iĢyeri hekimine ait
hizmet sözleĢmesi (ĠSG KATĠP onaylı),
•Noter onaylı iĢ sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri
defteri,
•ĠĢveren
tarafından
imza
altına
alınmıĢ
günlük/haftalık kontrol formları,
•ĠĢveren tarafından onaylanmıĢ yıllık çalıĢma planı,
•Sağlık ve güvenlik planı (Ekleri ile birlikte),
•Güncel tarihli iĢ sağlığı ve güvenliği risk
değerlendirmesi,
•Acil eylem planı ve acil durum tatbikat raporu,
•ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları,
•ÇalıĢan temsilcisi seçim tutanağı,
•ĠĢveren tarafından onaylanmıĢ yıllık eğitim planı,
•ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ait eğitim
katılım çizelgesi,
•ÇalıĢanlara imza karĢılığı tebliğ edilmiĢ iĢ sağlığı
ve güvenliği talimatları,
•KiĢisel koruyucu donanım teslim ve zimmet
tutanağıdır.
Olmazsa
olmaz
dokümanların
kontrolünün ardından da,
•Özlük dosyaları,
•ÇalıĢanlara ait iĢe giriĢ sağlık raporları,
•Tetanos aĢı kartları,
•Ġlkyardımcı sayısının yeterliliği,
•Ġlgili ekipmanlara ait periyodik kontrol raporları,
•Ġskelelerin statik raporu ve kurulum sonrası
uygunluk belgesi,
•Çok noktadan topraklama ölçümleri ve sonuçları,
•Sapanlara ait yeterlilik belgesi,
•Ortam ölçüm raporları,
•Kimyasal maddelere ait malzeme güvenlik bilgi
formları vb. birçok doküman sorgulanıyor.
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Doküman kontrolü esnasında bir diğer müfettiĢ de,
sahadaki önlemlerle ilgili kontrollere devam ediyor.
Sahada dikkat edilen hususların baĢında, düĢme
noktalarına yapılmıĢ olan demir korkulukların
yeterliliği geliyor. Bu korkulukların minimum Ø16
demirden kaynaklı olarak yapılması isteniliyor.
Öte yandan, dıĢ cephe iskelelerinin ilgili
yönetmeliklere/tüzüklere uygun bir Ģekilde
kurulmuĢ olması denetleniyor. Ġskelede düĢme
noktalarının tamamen kapatılmıĢ olması en önemli
hususlardan
biridir.
Her
katta
çalıĢma
platformlarının takılı olması, katlar arası geçiĢ için
merdivenlerin hazır bulundurulması ve yatay
yaĢam
hattının
hazır
bulundurulması
istenilmektedir.

Esenyurt‟ta bir AVM Ģantiyesinde çıkan koğuĢ
yangınında hayatını kaybeden 11 iĢçinin ardından
gündem maddeleri arasında yerini alan kamp/koğuĢ
bölgesi ile ilgili olarak, sulu yangın sistemlerinin
hazırlanması, yangın algılama sistemlerinin kurulması
ve bu sistemin zonlara ayrılarak tek bir kontrol
panelinden takip edilmesi istenilmektedir. Ayrıca
odalarda kiĢibaĢı 12 m³ hava düĢecek Ģekilde
çalıĢanların yatırılması istenilmektedir.
Denetimde ön planda tutulan konuların bir kısmını
sizlerle paylaĢmak istedim.
Kazasız günler geçirmenizi dilerim….

Bilindiği
üzere,
ĠġYERLERĠNDE
ĠġĠN
DURDURULMASINA DAĠR YÖNETMELĠĞĠN
7. maddesi gereğince, iĢyerindeki bina ve
eklentilerde, çalıĢma yöntem ve Ģekillerinde veya iĢ
ekipmanlarında çalıĢanlar için hayati tehlike
oluĢturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan
ile çalıĢanlar dikkate alınarak, iĢyerinin bir
bölümünde veya tamamında iĢ durdurulur. Bu
durumda yüksekte çalıĢma kurallarına uyulmaması,
iskeledeki yapısal bozukluklar ve düĢmeyi önleyici
önlemlerin alınmamıĢ olmasından dolayı Ģantiyenin
kapatılması mümkündür.
Elektrik güvenliği konusunda da, sanayi tipi
(kauçuk)
elektrik
ekipmanlarının
(fiĢ/priz)
kullanımı, panolarda kaçak akım rölesinin
bulunması ve aktif olarak çalıĢıyor olması, pano
kapaklarının kapalı tutulması ve gerekli
aydınlatmaların yönetmeliklere/tüzüklere uygun
olarak sağlanması gibi konularda da denetim
yapılmaktadır.
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KeĢke
Tüm Uzmanlarımız Okur
Yazar Olsa
ġimdi ilk bakıĢta Ģunu söyleyeceksiniz; ne yani
okuma yazması olmayan uzmanlarda mı var? Evet
haklısınız belki okuma yazması olmayan uzman yok.
Olması da mümkün değil zaten. Benim burada
üzerinde durduğum okuma ve yazma alıĢkanlığı
olmayan
uzman arkadaĢlarımız. Nedense hep
hazırcılığa alıĢmıĢız. Her Ģey önümüzde hazır gelsin
istiyoruz.
Bunun
nedeni
süregelen
eğitim
sistemimizden
mi,
teknolojiyi
yanlıĢ
yorumlamamızdan
mı,
kaynaklanıyor
bilemiyorum.
Bildiğim bir Ģey var ki: o da
okumuyoruz, yazmıyoruz, araĢtırmayı hiç ama hiç
sevmiyoruz.

Bakanlık piyasadaki A ve B sınıfı uzman açığını
kapatmak için prim sitemine dayalı olarak birçok
arkadaĢımıza A ve B uzman olma hakkını tanıdı.
Sonuç olarak bu iĢi yıllardır yapan sektörün içinde
olan bazı arkadaĢlarımız için bu çok doğru bir karardı.
Ama gel gör ki bu sektörle uzaktan yakından ilgisi
olmayan, hasbelkader „‟aaa bak bize çok para
kazacağımız iĢ imkanı doğdu‟‟ diyerek sıkı bir
çalıĢma ile bu sınavı geçen ve bu belgeleri almaya
hak kazanan hiçte azımsanmayacak sayıda bir uzman
topluluğu karĢımıza çıktı.
Sektör içince olan arkadaĢlarımıza Ģaka gibi gelecek
olaylar yaĢanmaya baĢlandı. Hiç araĢtırma yapmadan
her Ģeye sahip olmak isteyen bir grupla karĢı karĢıya
kalmaya baĢladık. ĠĢin garibi iĢi bilmedikleri gibi
piyasanın da altını üstüne getirmeye baĢladılar.
Sadece belgenin iĢ yapacağını düĢünerek firmalara az
tehlikeli gruba 10tl tehlikeli gruba 20tl çok tehlikeli
gruba 30 tl gibi komik teklifler vermeye baĢladılar.
Sonuç ne mi oldu? Ne olacak bu iĢ önce maliyetlere
sonra da uzmanın alacağı maaĢa kadar indirgendi. Abi
bu iĢte çok para var diye giren arkadaĢlarımız bir
asgari ücretliden aldıkları maaĢ olarak farkları
olmadığını kavramaya baĢladılar.

Daha da ilginci; bazı OSGB firmaları uzman
arkadaĢlarımızı pazarlama elemanı gibi görüp
yüzdelik anlaĢma yoluna gittiler. Ne kadar çok iĢ
getirirsen o kadar fazla maaĢ alırsın hesabı. Yukarıda
saydığım komik ücretlerle nasıl daha fazla
kazanacaklarsa ona da aklım yetmiyor.
Peki bu fiyatları neye göre veriyorlar hiç
düĢündünüz mü? Ben düĢündüm ve birazda
tarafımıza iletilen Ģikayetlerden biliyorum. Öncelikle
firmaya özgü risk analizi yerine kopyala yapıĢtır
mantığı ile internetten buldukları risk analiz
metotlarını sadece firma ismi değiĢerek firmaya
veriyorlar. Hatta Bakanlığın yayınladığı rehberleri
doldurup bırakanlar bile var. Tehlike sınıfına göre
verilmesi gereken eğitimleri hiç vermeden sadece
kağıt üzerinde verilmiĢ gibi gösteriyorlar. Daha da
ilginci bazı firmalara hiç gitmeden posta yoluyla risk
analizi ve eğitimleri yapan firmaların bile varlığını
duyar olduk. Böyle olunca da maliyetler doğal
olarak düĢüyor. Zaten uzmanı ĠSG katipten tanımla
yeter ne sigortasından bahsediyorsun. DüĢünebiliyor
musunuz? ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
(ĠSGKATĠP ten) tanımladığın kiĢiye sigorta
yapmıyorsun.
Ha birde firmayla kağıt üzerinde anlaĢma yapıp
bunu ĠSG Katipte tanımlamayanlar da var. Bu ve
buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün.

Peki yukarıda saydığım tüm bu iĢleri kimler
üzerinden yapıyorlar. Kimler üzerinden olacak en az
bir ön lisans düzeyinde mezuniyeti olan uzman
arkadaĢlarımız
üzerinden.
ġimdi
size
soruyorum. „‟ArkadaĢlar okuması yazması olan ve
araĢtıran kiĢiler buna alet olur mu? „‟ Benim aklım
ve mantığım bunun cevabını veremiyor. Onun için
diyorum ki : „‟KeĢke tüm uzman arkadaĢlarımız
gerçekten okur yazar olsa ve bizler bu mesleği
layıkıyla yerine getirebilsek. „‟ Ġnsan değerlidir.
Kaybedilen bir can asla geri gelmez. Kazasız günler
diliyorum.
Mahmut CĠHAN
ĠSGDER ĠletiĢim Sorumlusu
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
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Entelektüel Zorbalık

Hepimiz uzman olabilmek için gerekli olan ön
Ģartları sağladık ve bu mesleği yapmaya karar
verdik. Daha sonra kursa gittik, sınava girdik,
baĢarılı olduk ve uzman ünvanını almaya hak
kazandık. Buraya kadar her Ģey bizim
kontrolumüzde ve bizim arzuladığımız Ģekilde
geliĢti. Sonra her birimiz bu unvanın gereği olarak
sahada görev yapmak için baĢvuru da bulunduk.
ÇalıĢanlar kendi görev yaptığı kurumunda iĢ
arayanlar da uygun buldukları bir iĢ yerinde
çalıĢmaya baĢladı. Sonra ne mi oldu gelin aĢama
aĢama bakalım.
ĠĢ görüĢmesi aĢamasında beklediğimiz pozisyon için
yeterli olmadığımızı. Ama biz istersek bu pozisyon
için kendilerinin bizi eğitebileceklerini gerekli olan
donanıma bizi yükseltebileceklerini ilettiler.
BaĢlangıç aĢamasında olduğumuz için de ancak
asgari
ücret
verebileceklerini
ve
sigorta
yapamayacaklarını gayet kibarca ve süslü kelimler
eĢliğinde bize ilettiler. Mesleki tecrübemizin varlığı
hiç önemli değildi; ne de olsa biz yeni uzman
olmuĢtuk. Mühendis veya Tekniker olmak mı? Zaten
önemsiz bir ayrıntıydı. Onların tabiriyle piyasada
binlercesi vardı. Hasbelkader eve ekmek lazım
dedik ve iĢe baĢladık. OSGB patronları bize senin
maaĢını ödeyebilmemiz için bize iĢ getirmen
gerekiyor dediler. Cebimize 1 aylık akbil ve birkaç
tane de yemek fiĢi verdiler ve pazarlama elemanı
gibi bizleri piyasaya saldılar. Eğitim dedik önce iĢ
getir, tecrübe dedik, zamanla o da olacak dediler.
Neyse her halde bu iĢler böyle dönüyor dedik, çok
uzun uğraĢlar sonunda da sokak arasında çalıĢan
birkaç inĢaat firmasını bağladık.
Bağlamasına
bağladık ama bizim belgemiz buraya yetmiyor ne
olacak diye düĢünürken birde ne görelim belgesini
kiralayan yüksek sınıflı uzmanlar bizi karĢıladı.

Hizmeti biz yapacaktık onlar sadece belgesini
kullandıracak üç beĢ kuruĢta para alacaklardı. Bunu
da sineye çekmemiz gerekiyordu ve çektik . Artık
mutluyduk maaĢımızı hak edecek bir kaç iĢ almıĢtık.
Sonunda bize tanınmıĢ bir hak olan bu
uzmanlığımızı kullanmaya baĢlayabilirdik. Sahaya
indiğimizde
iĢçilerin
güvenlik
önlemlerini
almadığını gördük derhal bu konu ile ilgili eğitim
vermemiz gerektiğine hükmettik. Yönetmelik bize
16 saat eğitim vereceksin diyor. Bunu da ancak 4
saat ve katları Ģeklinde verebileceğiz. Bunu hemen
iĢverene anlattık sonra iĢçileri eğitim için beklemeye
baĢladık. Saatlerce beklememize rağmen gelen
giden yok. Tam akĢam oldu artık kimse gelmez
derken, iĢveren tüm iĢçileri yanına almıĢ sana
getirmiĢ buyurun tüm iĢçiler sizindir diyerek
bırakıyor. ĠĢçilerin gözüne bakıyorsunuz kimi sizi
dövecek gibi bakıyor kimi de; kim bu kendini
bilmez bu saatte ne eğitimi der gibi bakıyor. Hadi
gel de bu eğitimi ver. Bu eğitimi versen, eğitimde
baĢarı oranın zaten düĢük, vermesen baĢka türlü
sıkıntılar. Meslek aĢkıdır diyerek eğitime
baĢlıyorsun. Daha ilk dakikalardan itibaren tacizler
baĢlıyor. „‟ Hoca ne kadar sürecek bu.? Daha evde
çoluk çocuk bekliyor. Otobüsüm kalkacak son araba
baĢka araba da yok. Bir baĢkası öbür taraftan. Hoca
sen bunları boĢ ver, nereye imza atılacaksa atalım da
biz gidelim. Ne sen kendini yor ne biz yorulalım. „‟

Peki Ģimdi ne yapacağız. ????. Ġyisi mi zaten pek
istekli de değiller bir özet geçelim de imzalarını
alalım bir nebze vicdanımızı rahatlatalım dedik. 4
saatlik eğitimi 30 - 40 dakikaya sığdırdık.
BaĢka bir zamanda da risk değerlendirmesi yapmak
için sahayı gözlemlere baĢladık. KeĢke baĢlamaz
olaydık, fotoğrafını çekmediğimiz yer, uygunsuzluk
tespit etmediğimiz köĢe kalmadı. Bunları hemen
bilgisayara aktardık ve bir rapor haline getirdik.
Sonra iĢverene yazılı Ģekilde ilettik. Sonuçlarını
beklemeye baĢladık .
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Ġletmesine ilettik ama zaman geçmesine rağmen
cevap yok. Her halde göremediler dedik tekrar
gönderdik gene çıt yok. Bizde son çare olarak
konuĢmaya karar verdik . ĠĢvereni ziyarete
gittiğimizde bizi gayet sakin karĢıladı ve hiç bir Ģey
olmamıĢ gibi davranmaya devam etti. Biz de
elimizdeki raporları bu sefer çıktısı alınmıĢ Ģekilde
kendisine elden teslim ettik. Gayet ilgiliymiĢ gibi
inceledi sonra ilgileneceğini ileterek ustabaĢını
çağırdı ve „ĠnĢaatta bu kadar sorun var görmüyor
musun? Bunlarla derhal ilgilen ‟ fırçası attı. Bize de
teĢekkür etti. Tabi bizde Anadalu‟nun saf çocuğu
olarak inandık ve bizde kendisine teĢekkür ederek
ayrıldık.
Sonra ne mi oldu? Ne olacak hiçbir değiĢiklik
olmadan sadece birkaç göz boyama ile geçiĢtirildi
gitti. Tabi günler geldi geçti ve birileri sizi Ģikayet
etti. Sonra buraya bir müfettiĢ geldi. Bu müfettiĢ
tüm uygunsuzlukları ( risk değerlendirmeleri,
eğitimler ve diğer olumsuzluklar) gördü ve
raporladı. ĠĢ yerine yüklü para cezaları verdi.
ĠĢverende bu cezaları çalıĢtığın firmaya dolaylı
olarak ta sana kesti . Çünkü kanun gayet açıktı . ĠĢ
güvenliği uzmanı iĢverene karĢı sorumluydu.
Sonuçta ne mi oldu iĢe girerken bize söylenmiĢ olan
uğruna asgari ücretle çalıĢtığımız tecrübeyi edinmiĢ
olduk. Bu tecrübeyi daha kötü de elde edebilirdik.
Ölümlü veya uzuv kayıplı iĢ kazası da atlatabilirdik.
ĠĢte böyle arkadaĢlar. Yukarıda anlattığım olayları
web sitemiz aracılığı ile tarafımıza iletilen
Ģikayetlerden derledim ve hikayeleĢtirdim. Bizler
uzmanlık yapmaya çalıĢırken farkında olmadan
psikolojik baskılara, aldatılmalara vb maruz
kalabiliyoruz. Tüm bunlara entelektüel zorbalık
denmez de ne denir. ġapkayı önümüze alıp
düĢünmeli, önce çuvaldızı kendimize sonra iğneyi
baĢkalarına batırmalıyız.
Mahmut CĠHAN
ĠSGDER ĠletiĢim Sorumlusu

Yeni Uzmanlara Tavsiyeler

(Bu yazı risk yönetimi Grubundan 04 Haziran 2014
tarihli mailden sahibin izni ile alıntılanmıĢtır.)
ĠĢ güvenliği uzmanları arasında yıllarını ĠSG
alanında çalıĢarak geçirmiĢ deneyimli uzmanlar
bulunuyor. Kendilerine öneride bulunmak haddim
değil. O nedenle, deneyimsiz veya az deneyimli iĢ
güvenliği uzmanlarına mevcut sistemde çalıĢırken
dikkat etmeleri gereken hususlar açısından nacizane
bazı mesleki önerilerde bulunmak istiyorum;
Bildiğiniz
gibi
ĠSG
alanı
çalıĢanların
yaralanmalardan
ve sağlık
bozulmalarından
korunmasıyla
ilgilidir.
Bu
alan
hata
kaldırmamaktadır. Çünkü ĠSG alanındaki hatalar
çalıĢanların yaralanması veya sağlık bozulması ile
sonuçlanır. O nedenle sizlere nacizane önerim, ĠSG
konusunda kendinizi yetkin hissetmediğiniz hiçbir
kuruluĢla sözleĢme yapmamanız ve iĢyerlerinde
kendinizi yetkin hissetmediğiniz hiçbir iĢi
üstlenmemenizdir. Eğer üstlenirseniz
hem
çalıĢanların hayatını, hem de kendinizi riske atmıĢ
olursunuz.
Bu önerimi belirttiğim bazı iĢ güvenliği uzmanı
arkadaĢlar “Bunu söylemek kolay görünüyor ama,
bu iĢsizlikte kuruluĢ seçme Ģansımız yok,
bulduğumuz kuruluĢlarla sözleĢme yapmazsak
hayatımızı nasıl kazanacağız" diye soruyorlar.
Değerli arkadaĢlar iĢsizliği anlıyorum ama, ĠSG
alanında iĢsizlik kiĢilerin yetkin olmadıkları
konularda iĢ üstlenmesi için bir mazeret olamaz. Bu
durumu pratisyen hekim arkadaĢlarımdan çok özür
dileyerek tıpla ilgili bir örnek üzerinden
açıklayayım. Sizlere soruyorum, kendinizin veya bir
yakınınızın beyin ameliyatının, uzman bir beyin
cerrahı yerine, daha önce beyin ameliyatlarına
refakat etmiĢ pratisyen bir hekim tarafından "iĢsizlik
gerekçesiyle" yapılmasını tercih eder misiniz?
KuĢkusuz normal Ģartlarda ne siz, ne ben, ne de
baĢka bir kimse bunu kesinlikle kabul etmez.
Dolayısıyla, tıpkı tıp alanında olduğu gibi, insan
hayatının korunması ile bir nevi doğrudan ilgili ĠSG
alanında da iĢsizlik bir iĢ güvenliği uzmanının
uzmanlık alanına girmeyen iĢleri üstlenmesi için bir
gerekçe olamaz.
Maalesef OSGB‟lerin çoğunda da öyle bir sistem
kurulmuĢ ki, OSGB‟lerde çalıĢan iĢ güvenliği
uzmanı arkadaĢlarımızın iĢletme seçme Ģansları
olmuyor.
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O da ayrı ve büyük bir problem. Bu türde
durumlarda da OSGB seçimine çok dikkat etmenizi
nacizane öneriyorum. Sizi mesleğinize, bilgi
birikiminize ve deneyimlerinize uygun iĢyerlerinde
ve iĢlerde görevlendirebilecek OSGB‟lerde görev
almaya çalıĢın. Yalnızca hakkını vererek görev
yapabileceğiniz sayıda iĢyerini kabul edin. Aksi
takdirde OSGB değil, siz risk almıĢ olursunuz.
Mevzuatımız olası bir kaza durumunda OSGB
sahiplerini sorumlu tutmuyor maalesef. OSGB‟ler
konusunu bir örnek üzerinden biraz daha açmak
isterim. Geçenlerde kısaca görüĢtüğüm genç bir iĢ
güvenliği uzmanı arkadaĢımız bir OSGB‟de
çalıĢtığını, yalnızca kendisinin 50 iĢyerine hizmet
verdiğini, bunun da OSGB camiasında çok doğal
karĢılandığını söyledi. Gerçekten çok korkunç. Bu
nasıl bir OSGB‟dir ki bir iĢ güvenliği uzmanına 50
iĢyeri teslim ediyor? Böyle bir OSGB sistemine
söyleyecek söz bulamıyorum. Bazı OSGB‟lerin
maddi çıkarları için iĢyerlerindeki çalıĢanların
sağlığı ve güvenliği bu kadar ayaklar altına
alınamaz. Yazıklar olsun… Bu ve benzeri örnekler
kanaatimce ĠSG alanında iĢverenlerden ve yetkili
kurumlardan önce iğneyi kendi mesleki camiamıza
batırmamız gerektiğini bizlere net bir Ģekilde
gösteriyor.

Sizlere son bir önerim daha olacak. Yukarıda
açıkladığım gerekçelerden dolayı ve yürürlükteki
mevzuatın gereği, bilgi birikimi ve deneyiminize
uygun olduğuna karar vererek çalıĢtığınız
iĢyerlerinde de bazı çalıĢmalar yapmazsanız hem
çalıĢanlar hem de siz yine risk altındasınız demektir.

Bu riski azaltmak için yapılabilecekler elbette çok
fazla ama, birkaç örnek vermek isterim. ĠĢyeriniz
küçük bir kuruluĢ olsa dahi, öncelikle uygun
kurulmuĢ bir ekiple gerçekleĢtirilen sağlam bir risk
değerlendirmesine dayalı bir risk yönetim sisteminin
oluĢturulması, sürdürülmesi, sürekli iyileĢtirilmesi
ve taĢeron personeli dahil her kademede çalıĢanın
ĠSG kültürünün günden güne artırılması için yoğun
çaba sarfetmelisiniz. ĠSG alanında sürekli okumalı,
mesleki eğitimlere, sempozyumlara katılmalı,
kendinizi sürekli geliĢtirmelisiniz. Kurduğunuz risk
yönetim sisteminde her kademede yöneticinin ve
çalıĢanların ĠSG ile ilgili sorumluluklarının net
olarak tanımlanmasını ve dokümante edilmesini
sağlayarak, kendi ĠSG sorumluluklarınızı mümkün
olduğunca sınırlandırmalısınız. ĠĢyerinde ĠSG ile
ilgili kendinizi yetkin hissetmediğiniz hiçbir konuda
görev üstlenmemeli, sorumluluk almamalısınız. Bu
görevlerin yetkin kiĢilerden destek alınarak
yapılmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde hem
çalıĢanları hem de kendinizi risk altında bırakmıĢ
olursunuz. vb. vb. vb.

Sonuç olarak, iĢ güvenliği uzmanlarının iĢsizlik veya
baĢka sebepler uğruna risk alarak ĠSG açısından
altından kalkamayacakları her iĢyeri ile sözleĢme
yapmaları, yetkin olmadıkları her görevi kabul
etmeleri, dolayısıyla mevzuatta tanımlı görevlerini
eksik veya yetersiz yapmaları sonucu olabilecek
kazalarda ilk baĢta çalıĢanlar zarar görecektir. Böyle
bir durumda olan iĢ güvenliği uzmanlarını da
mesleki camiada dahi kimse korumayacak veya
koruyamayacaktır. Çünkü ĠSG‟de asıl hedef iĢ
güvenliği uzmanlarının zarar görmemesi değil,
aksine çalıĢanların sağlığının ve güvenliğinin zarar
görmemesidir. Tüm deneyimsiz iĢ güvenliği
uzmanlarının bu bilinçle iĢyeri ve iĢ seçimi yapıp
çalıĢmaları, hem çalıĢanların hem de kendilerinin
yararına olacaktır.
Sürç-ü lisan ettiysem affola...
Sevgi ve saygılarımla
Hilal KINLI
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Yüksekte Olanlar Risk
Altındadır

Bu yazı, yükseğe çıkmak, çalıĢmak veya çalıĢtırmak
zorunda kalan herkese temel bazı kavramları
hatırlatmak amacı ile derlenmiĢtir, çok fazla
yükseklere çıkmadan merdivenler, iskeleler kurmadan
mümkün olduğunca ayakları yerden kesmeden çok
konuya değinilmeye çalıĢılmıĢtır.
Hemen hemen herkes çocukluğumuzda bir ağaca
çıkmıĢ, ağaçtan düĢmüĢ veya düĢüp sakat kalmıĢ
yakınlarımızın
olduğuna
Ģahit
olmuĢuzdur
bazılarımızda bu olaylardan travmatik bir Ģekilde
etkilenmiĢ olup hayatımıza yükseklik korkusu fobi
olarak girmiĢtir.
Yüksekten düĢme, ölüm ve sakatlanmalarını en büyük
nedenlerinden biridir. YaĢamımızın her alanında ve
anında yaĢadığımız, yaĢayacağımız bu kavramdan
olumsuz etkilenmemek için korunma ve sakınma
yollarını bir yaĢam kültürü olarak benimsemeliyiz.
Ülkemizde ve dünyanın bir çok diğer ülkesinde
yüksekten düĢme veya ekipman/cisim düĢürme
nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar, trafik
kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.
3-4 metre üzerinde çalıĢırken düĢen insanların % 85‟ i
hayatını kaybetmiĢtir.
Neden düĢeriz ?
Bilgi Eksikliği, AĢırı güven/Bana birĢey yaklaĢımı.
YaĢımıza uygun olmayan fiziksel davranıĢlar ve
olumsuz
sağlık sorunlarının etkileri. Güvenlik
Kurallarının Uygulanmaması. Yetersiz Kontrol ve
bakım. Yetersiz/ DüĢük Kaliteli / Uygun olmayan
donanımlar veya KiĢisel Koruyucu Ekipmanlar.
Güvensiz ÇalıĢma Yöntemleri Mühendislik Eksikliği

Yükseklik Kavramı
Adım atarak çıkamayacagınız yerler olarak
tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel
omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler
yüksek olarak kabul edilir.
Yüksekte çalısma kuralları ve korunma yöntemleri
standartlarla

belirlenmistir.Çalısma hayatında ülkeden ülkeye
farklılık gösteren yükseklik kavramı 1.2-1.8 m.
arası değiĢmektedir.Yani bu seviyeler üzerine
çıkmak, çalıĢmak zorunda olanlar mutlaka ''Kisisel
Koruyucu Donanımları '' ile korunması gerekir.
Yükseklik Korkusu
Yükseklik korkusu, genellikle düĢmekten korkma
ya da boĢluktan tedirgin olma diye bilinir, gerçekte
böyle olmayıp bir denge sorunudur.Ġnsanın dengesi
birkaç unsur tarafından belirlenir. Görme, dokunma
ve duyma. Olağan hareketler sırasında, bütün bu
unsurlar kesiĢir. Ama olağan dıĢı bir harekette,
değiĢik sinirler tarafından bu hareketle ilgili olarak
beyne yollanan bilgiler çeliĢki yaratır. Beyin
bunları yorumlamakta zorlanır yani o anda “kafa
karıĢıklığı-koordinasyon bozukluğu” yaĢanır. ĠĢte
insan çok yüksek bir yerde durduğu zaman, böyle
bir karıĢıklık meydana gelir. AĢağı bakan göz,
yerin uzaklığını saptayamaz ve beyne kesin bilgi
yollayamaz. Halbuki, ayaklar sert bir Ģeyin üstünde
durdukları için “yere dokunuyorum” mesajını verir.
Bu iki farklı bilgi beyinde çeliĢki yaratır ve beyin,
vücudun pozisyonunu netleĢtiremez. Sonuçta baĢ
dönmesi, denge bozukluğu kendini gösterir.
Yüksekte çalıĢmalarda temel prensipler
Uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun
ergonomik koĢullarda yapılmalı. Yüksekte çalıĢan
veya çalıĢtıran olup olmamamız fark etmeyip
güvenli çalıĢma koĢullarını sağlayacak ve devam
ettirecek en uygun iĢ ekipmanı seçilmeli ve
ekipmanın kullanımı konusunda bilgi sahibi
olunmalı. KiĢisel koruma önlemleri yerine toplu
koruma önlemlerine öncelik verilmeli. ĠĢ
ekipmanının boyutları, yapılan iĢe, öngörülen yüke
uygun olacak ve tehlikesiz geçiĢlere izin verilecek
Ģekilde kurulmalı. ĠĢe uygun ehliyetli , eğitimli
çalıĢanlar ile çalıĢılmalı. ÇalıĢanlar mutlaka sağlık
kontrolünden geçirilmeli. Yüksekte çalıĢma izini
olmaksızın çalıĢma yapılmamalı.
Yüksekte ÇalıĢma ile ilgili yönetmelikler ve
referans kaynakları.
- Mevzuatlar;
•Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,
•ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine iliĢkin Yönetmelik,
•KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde
Kullanılması hakkında Yönetmelik,
•ĠĢ Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Ģartları Yönetmeliği.
34

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
- Standardlar;
•EN 12841/C Halat bağlantı sistemleri-Destek
ürünler , EN 341 ĠniĢ aletleri, EN353-1 Kontrol
edilebilir düĢüĢ engelleyiciler-sabit tutunma hat ve
raylar, EN353-2 Kontrol edilebilir düĢüĢ
engelleyiciler-Esnek tutunma hatları, EN 354
Lanyardlar(halatlar) , EN 355 ġok emiciler ,
EN358 Pozisyon alma sistemleri ,EN360
Ayarlanabilir düĢüĢ engelleyiciler, EN 361 ParaĢüt
tipi emniyet kemeri ,EN 362 Bağlayıcılar, EN
795(b)Sabitleme aletleri , EN 813 Oturaklı emniyet
kemerleri , EN 363 DüĢüĢ engelleyici sistemler
- Diğer kaynaklar;
•NASC (National Access & Scaffolding
Confederation)
•SG 04/05: Preventing Falls in Scaffolding and
Falsework
•TG 20/05: Guide to Good Practice for Scaffolding
with Tubes and Fittings
•CITB (Construction Institute Training Board –
Merkezi Londra‟da) yayın ve kılavuzları,
•The Work at Height Regulations 2005

Yüksekte ÇalıĢma ĠĢ Ġzni
Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili kontrol
formu ile her çalıĢma günü öncesi kontrol edilmesi
Ģarttır. Yüksekte çalıĢma izni formu yapılacak iĢin
niteliğine
göre
uygun
kontrol
listesi
oluĢturulmalıdır.
Ġzin formunda;
• Yapılacak ĠĢ , ÇalıĢma Yapılacak Alan, ĠĢin
BaĢlama-bitiĢ tarihi, Müteahhit-TaĢeron Firma,
Sorumlu Eleman, ÇalıĢan Sayısı, Ekip sorumlusu
var mı?
•Yüksekte yapılacak çalıĢma için iĢ talimatı
yapılmıĢ mı?
•Yüksekte yapılacak çalıĢma için risk analizi
yapılmıĢ mı?
•Yüksekte çalıĢacak personel yüksekte çalıĢma
eğitimi almıĢ mı?
•Eğitim sonrası sınav yapılmıĢ mı, BaĢarı puanı
%80 üzerinde mi?

•Yüksekte çalıĢacak personele standartlara uygun
Baret, Gözlük, Maske, ĠĢ Ayakkabısı, Eldiven
gibi.. teslim edildi mi?
"KiĢisel koruyucu
donanım taahhüt ve tesellüm formu" bu forma
eklendi mi?
•Yüksekte çalıĢacak personel standardlara uygun
paraĢüt tipi emniyet kemerini takmıĢ mı?
•"Personel yüksekte çalıĢma izin formu" bu forma
eklendi mi?
•Yetkili teknisyenler tarafından kullanılacak
ekipmanın "periyodik bakım kayıtları" bu forma
eklendi mi? (ISS Yöneticisi ve Bina Yöneticisi
denetimi yapar)
•ÇalıĢılacak yerde paraĢüt emniyet kemerini
bağlayabileceği bağlantı yeri var mı?
•ÇalıĢma alanının altında çalıĢma veya geçiĢ yolu
var ise; ikaz bandı ile bu alan iĢaretlenmiĢ mi?
•Yüksekte çalıĢacak personelin kullandığı aletedevatın düĢmelerine karĢı önlem alınmıĢ ve ikaz
bandı çekilmiĢ mi?
•Merdiven ile çalıĢma yapılacaksa merdiven
yüksekte çalıĢmaya uygun mu?
•Çevrede diğer çalıĢanları kaynak ıĢınlarından
koruyacak özellikte paravan veya perde var mı?
•Yüksekte çalıĢacak müteahhit/taĢeron firma
personeli yüksekte çalıĢma için yeterli tecrübeye
sahip mi?
•ÇalıĢma esnasında sökülen koruyucu muhafaza
ve korkuluklar iĢ bitiminde tekrar yerine takılmıĢ
mı?
•ĠĢ bitiminden hemen sonra çalıĢma alanı konrtol
edildi mi?
Sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte
çalıĢma yapılmamalıdır.!
DüĢmeye karĢı önlemler
ve Önleyici
Teçhizatlar.
Yüksekte yapılan çalısmalar için öncelikle,
yükseğe çıkıs ve yüksekten inis sırasında düsme
riski olan yerlerde uygun önlemler alınmalıdır.
Önce toplu koruma önlemleri alınmalı daha sonra
kisisel koruyucuların kullanılması düsünülmelidir.
DüĢmeye karsı önlemler, çalısma baslamadan
önce planlanmalı, uygulama ve çalısma bitene
kadar sürdürülmelidir.
Yüksekte yapılacak çalısmalarda hava kosulları
da göz önüne alınmalı, buzlu, nemli ve rüzgarlı
ortamların insan ve malzeme düsme riskini artırır.
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Yüksekten düĢmeye karĢı koruma sağlamak üzere
tasarlanmıĢ ve üretilmiĢ, özel veya mesleki kullanım
için tasarlanmıĢ donanımlar kategori III sınıfında
konumlandırılır.
Kategorizasyon,
donanımın
birleĢtirilmesinin fabrikada yapılmasından ya da
kullanıcının kendisi tarafından yapılacak olmasından
etkilenmez (örneğin ikili kancalı bağlantı halatları ).
Emniyet kuĢağı, bacak bantları, bel kemerleri, Omuz
bağları Kurtarma Tripodu KiĢiyi yapıya bağlama
amaçlı tüm aksesuarlar ,ucu kancalı halat (lanyard),
seyyar düĢme engelleyicileri, karabinalar, enerji
soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları v.s. DHalkası,
Güvenlik halatları , Güvenlik ağları,
Yüksekte çalıĢma sabir ve hareketli platformlar,
iskeleler, Merdivenler, Dağcılık, kaya tırmanması ve
mağaracılık için; hareketli dağcılık halatları, askılar,
bağlayıcılar
(tırmanma
karabinaları),
halat
kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları,
bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb.
Yapılan yüksekte çalıĢmanın özelliğine göre diğer
KKD. (Baret, Kayma ve delinmeye dayanıklı
ayakkabılar, Eldiven vs..) Tüm techizat ve
donanımların kullanım alanları yapılan iĢin özelliği,
süresi, çevre koĢulları, hava Ģartlarna göre değiĢiklik
göstermektedir. Örnek olarak düĢmeye karĢı vücudu
çok noktadan saran emniyet kuĢağı ile bel kemeri
kullanımı arasında farklar vardır, emniyete alınacak
kiĢi düĢüĢ yüksekliği ve düĢtükten sonra askıda
kalma ve kurtarılma süresi hesaplanmaz ise düĢme
gerçekleĢtiğinde farklı vücut hasarlarına maruz
kalacaklardır.ġok emici kullanılması durumunda
durdurma kuvveti, kullanılan sistem tarafından
vücuda
yayılır. ġok emici kullanılmamıĢ bel
kemerlerinde ise aniden sadece tek noktadan büyük
bir güç bineceği için ağır iç organ hasarlarına , bel
kırılmalarına neden olur. Tüm bu önlemlerin
yanında Ġkincil koruma önlemleri düĢünülmemiĢ ise
15 dakikadan fazla askıda kalma durumunda kan
dolaĢımı nedeni ile vücutta ciddi hasarlar meydana
gelir.
Yüksekten düĢen nesnelere karĢı alınacak
önlemler.
ÇalıĢanın yüksekten düĢmeye karĢı korunmasının
yanında altında çalıĢanlar veya geçenlerin korunması
da göz ardı edilmemesi gereken önemli
konulardandır. Yüksekte çalıĢmalarda kullanılan
donanım ve techizatların asagıya düĢmesine karĢı
önlemler alınmalıdır. Yüksekte çalısmaların
sürdürüldügü kısmın altındaki ve çevresindeki
tehlikeli alana girilmesi önlenmelidir.

Özellikle rüzgarlı ve soğuk havalarda yüksekte
çalıĢma mümkünse ötelenmelidir.
Yüksekte çalıĢmalarda Risk analizi.
Yüksekte çalıĢmalarda zorunluluk varsa risk analizi
yapılmadan ve yüksekte çalıĢma izini alınmadan
yüksekte çalıĢmaya izin verilmemelidir. ĠĢletmelerde
Merdivenler, Korkuluklar, Ġskeleler, Platformlar, Dar
Alanlar, Çatılar, Kapalı Alanlar, BoĢluklar, Halatla
Yapılan ÇalıĢmalar, Mobil Yükselebilen Platformlar,
Forlift
Sepetleri
ile
çalıĢmalar,
Kaldırma
operasyonları, Personel Yükselticiler / Manlift
hakkında bilgiler toplanır. Yüksekte çalıĢma
konusunda alınması gereken önlemler veya alınmıĢ
önlemler (DüĢmeyi Engelleyici Sistemler, DüĢmeyi
Durdurucu Sistemler) hakkında bilgi
toplanır.
Yüksekte çalıĢacak belirlenmiĢ personel listeleri
(çalıĢma ile ilgili tecrübe/deneyimi, yüksekte çalıĢma
eğitimleri, fiziksel yönden, sağlık yönünden, taĢeron
olup olmama yönünden, iĢe giriĢ ve periyodik
muayeneler
yönünden,
eğitim/bilgilendirme
yönünden değerlendirilmesi) ve Güvenli ÇalıĢma
prosedürleri ve çalıĢma izin sistemi hakkında bilgi
alınır. Yüksekte çalıĢma sırasında meydana
gelebilecek acil durumlar ile ilgili planlamalar.
Yüksekte ÇalıĢmalarda Kurtarma Uygulamalarının
değerlendirilir. Yüksekte çalıĢma sırasında yaĢanmıĢ
iĢ kazalarını, ramak kala kazalar konusunda bilgi
alınır. Yüksekte çalıĢma alanlarının tanımlanır,
Yüksekte çalıĢma sırasında kullanılan ekipmanlar,
ekipmanların kontrolleri , (Platformların bakım ve
kontrolü), Yüksekte çalıĢmanın gerçekleĢtiği alanın
güvenli hale getirilmesi, yüksekten malzeme
düĢmesinin önlenmesi, Yüksekte çalıĢma sırasında
baĢka alanlarda meydana gelebilecek acil bir
durumlar yönünden incelenmesi.)
ĠĢletmelerin
kullandığı veya kullanacağı Risk Analizi metodunun
belirlenmesi.
Yüksekte ÇalıĢma Risklerinin tespit edilmesi.
Yüksekte ÇalıĢma Risk Güvenliği Konusunda alınan
olumlu/olumsuz resimleri ile birlikte sıralanması ve
tespiti.Yüksekte ÇalıĢma Risk Analiz Tablosunun
OluĢturulması. Risk Derecelendirme Tablosu ve Risk
Değerlendirme metodolojisinin açıklaması.
Yüksekte ÇalıĢma Risk Analizi Sonucu Ortaya Çıkan
Risk Dağılımlarını gösterir tablo oluĢturulması.
Yükselin, ama güvenliğinizi yüksek tutun
Ġzzet YAZGAN
End-Müh . Çevre Görevlisi. ĠG Uzm.
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ĠĢ kazaları bakımından çok tehlikeli sınıfında yer
alan madencilik
sektöründe yıllarca iĢletme
mühendisi ve baĢ mühendis olarak çalıĢtım. Dört
yıllık Maden Mühendisliği lisans eğitimim süresince
tehlike, risk, iĢ güvenliği, iĢ kazası vb. kavramlar
konusunda eğitim almadığımız gibi bu kavramların
konu içerisinde de geçtiğini hatırlamıyorum. ÇalıĢma
hayatımda, iĢ güvenliğini, iĢletmedeki üst
amirlerimizden öğrendiğimiz kadarı ile uyguladım.
En önemli iĢ güvenliği tedbirimiz, sorumluluk
alanımızdaki çalıĢanlarımıza
“ Dikkatli çalıĢın
ha” demekten ibaretti. ÇalıĢan arkadaĢlarımızın
cevabı da
“ ġefim siz hiç merak etmeyin. Biz bu
iĢi yıllardır yapıyoruz. Bize bir Ģey olmaz. Biz çok
dikkatli çalıĢırız” olurdu. Sonra bir kaza haberi
alırdık. Hastaneye vardığımızda da geçmiĢ olsun
dileklerimizden sonra ilk sözlerimiz
“ Ben size
dikkatli çalıĢın demedim mi”? Olurdu. Kazazede
çalıĢanda biraz mahcup bir eda ile “Haklısınız
Ģefim” derdi. ĠĢletmeye döndükten sonra kaza
raporunu hazırlardık. Kaza nedeni tekti. O da
kazazedenin
dikkatsizliği.
Bu
nedenle
sorumluluğumuz yok ve vicdanımız rahattı.
Yıllar sonra iĢ güvenliği alanında çalıĢmaya, bu
alanda eğitimler almaya, araĢtırma yapmaya ve
düĢünmeye baĢladıktan sonra iĢ güvenliğinin iĢçinin
inisiyatifine veya dikkatine bırakılamayacak kadar
önemli olduğunu öğrendim. GeçmiĢte yaĢadığımız
bütün iĢ kazalarını hatırladığımda, alınacak basit iĢ
güvenliği tedbirleri ile önlenebilecek kazaların,
iĢçinin inisiyatifine veya dikkatine havale ettiğimiz
iĢ güvenliği nedeni ile yaĢandığını görüyorum. Bu
gün özür diliyor ve çok üzülüyorum ama yaĢanmıĢ
kayıplar ve acılar geri gelmiyor. Dikkat kelimesinin
sözlük anlamı; “Duygularla düĢünceyi bir Ģey
üzerinde toplama, uyanıklık ( Türk Dil Kurumu) ”
olarak tanımlanmaktadır. Bir baĢka tanımına
baktığımızda “Gereken iĢe, gerektiği kadar, gerekli
süre zarfında odaklanabilmektir” dikkat.

Dikkat konsantrasyonu, kesintisiz olan bir süreç
değildir. Hepimizin dikkati belli periyodlarda dağılır.
Kırk yıllık çalıĢma hayatında bir anlık dikkat
dağınıklığı uzuv veya can kayıplarına neden
olmamalıdır. Dikkat; günlük veya iĢ hayatımızdaki
birçok etkenden olumsuz etkilenebilir. Yorgunluk,
uykusuzluk, uzun çalıĢma saatleri, rutin iĢler, ruhi ve
psikolojik
durumumuz
yaptığımız
iĢe
odaklanamama,
dikkat dağınıklığına neden
olabilirler. Yönetici veya iĢverenlerimiz, çalıĢanların
dikkatsizliği veya hatası olsa bile iĢ kazası
yaĢanmayacak Ģekilde gerekli her türlü tedbir almak
zorundadırlar.
Dikkatsizliği bir iĢ kazası nedeni olarak görürsek
daha uzun yıllar iĢ kazalarındaki kayıpları
önleyemeyiz. Dikkatsizlik bir iĢ kazası nedeni
değildir. Dikkatli olun demekle insanların dikkat
konsantrasyon süresi ve yoğunluğu artmaz. Bu
nedenle, dikkatli çalıĢın demek bir iĢ güvenliği
tedbiri değildir. Lütfen; ĠĢ kazalarının gerçek
nedenlerini doğru belirleyerek gerekli tedbirleri
alalım.
ĠSGDER Samsun olarak
1- 14 Haziran 2012 Tarihinde Samsun Ġl Özel Ġdaresi
personeline yönelik “YaĢam Güvenliği Konulu”
eğitim organize edildi.
2- Mesleğe yeni baĢlayacak olan iĢ güvenliği uzman
adaylarının bir haftalık stajlarını tecrübeli iĢ
güvenliği
uzmanları
nezaretinde
yapmaları
sağlanmaktadır.
3- Mesleğe yani baĢlayan iĢ güvenliği uzmanlarına
bilgi, doküman konusunda yardımcı olunmaktadır.
4- ĠĢ Güvenliği mevzuatımız hakkında ĠĢveren
örgütlerine seminerler düzenlenmektedir.
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Yüksel KURT
ĠSGDER Samsun Sorumlusu
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Kimyasallar hepimizin yaĢamına girmiĢtir. Öyle ki
kimyasallarla temas etmediğimiz tek bir gün bile
yoktur. YaĢamımızın bir parçası haline gelen
kimyasallar içeriğine göre sağlığa, doğaya, çevreye
akut veya kronik zarar ve hasar verebilen kimyasallar
içerebilir. Peki, kimyasal nedir? Tabii halde bulunan,
üretilen, herhangi bir iĢlem sırasında veya atık olarak
ortaya çıkan veya kazara oluĢan her türlü element,
bileĢik veya karıĢımlara kimyasal denir.
Bilinen kimyasal madde sayısı 80000 ila100000
kadardır. Bu kimyasalların 5000 ila 7000 kadarı
tehlikeli olarak kabul edilmektedir. YaklaĢık 3000
kadarı da kanserojen etki göstermektedir. 20 ila 30
kadarı da insanlar için kesin kansere neden olduğu
bilinmektedir. Bu kimyasallara her yıl yaklaĢık 1200
yeni kimyasal madde üretilerek eklenmektedir. Buda
önem vermesek de kimyasal risk etmenlerine ne
kadar sık maruz kaldığımızın bir göstergesidir
aslında.
GeliĢmekte olan birçok ülkede çalıĢan iĢçiler, çoğu
zaman zararlı etkileri nedeniyle geliĢmiĢ ülkelerde
yasaklanmıĢ olan toksik kimyasal maddelerle
çalıĢmak zorunda kalmaktadırlar. Bu iĢlerde çalıĢan
iĢçiler, çok az korunma önlemi alarak ya da hiç
korunmadan insan sağlığına zararlı olduğu bilinen
kimyasal maddelerle çalıĢmaktadırlar.

Örneğin bu ülkelerdeki tarım iĢçilerinin, herbisit ve
pesti sit püskürtme iĢini çoğu zaman hiçbir koruma
önlemi olmaksızın yaptıkları bilinmektedir. Bizim
ülkemiz içinde maalesef durum aynı gözükmektedir.
ĠĢverenin bilinçli olmaması, çalıĢanın güvenliği
önemsememesi, bize bir Ģey olmaz anlayıĢının
yıkılamaması ve kimyasalların etkilerinin hemen
ortaya çıkmaması tehlikenin tehlikesiz olarak
algılanması, bu durumu tetikleyen etkenlerin baĢında
gelmektedir.

GeliĢmiĢ ülkelere bakıldığında ise, aynı
pozisyonda çalıĢan ve hemen hemen aynı
kimyasal maddeleri kullanan iĢçiler kimyasal
maddelerin bulaĢmasına karĢı koruyucu giysileri,
maskeleri, eldivenleri, gözlükleri vb. Ekipmanlar
ile astronot gibi giyinmektedir. Peki, onlarda bu
yaklaĢım nasıl doğmuĢtur? Ġnsan sağlığı öncelikle
gelmektedir. Önce iĢ değil, önce insan yaklaĢımını
benimsemek asıl olandır. ĠĢ güvenliği bilincinin
yerleĢmesi daha küçük yaĢlarda okul sıralarında
öğretilmese de büyük etki göstermektedir.
ĠĢyerinde çalıĢanlar açısından en önemli ve
sıklıkla rastlanan kimyasal maddelerin baĢında
solventler, zehirli gazlar, boyalar, asit ve alkaliler
gibi çeĢitli kimyasal maddeler gelmektedir. Her
bir kimyasalın etiketlenmesi içeriğine göre doğru
yapılması, MSDS raporları ile destelenmesi,
tehlikenin bilinmesi açısından uyarıcı bilgilerin
olması sorunların büyük oranda çözülebilmesi
için çok önemlidir. Kimyasal maddeler
madencilik, kaynakçılık, makine, turizm ve
fabrika iĢinden büro iĢine kadar her tür endüstride
kullanılmakta olduğundan, hemen hemen bütün
iĢçiler kimyasal tehlikeye bir Ģekilde maruz
kalmaktadır ve iĢçi sağlığı için görünmeyen fakat
en ciddi risktir. Kimyasalların üretiminden
kullanımına, depolanmasından taĢınmasına kadar
kontrol altında tutulması gereken ve bertaraf
edilmesine iliĢkin her türlü aĢamaların bilinmesi
gerekmektedir.
ĠĢçilerin kimyasala maruz kaldıkları süre
çalıĢtıkları saate göre belirlenir. Sınır değer; sekiz
saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya
hesaplanan değerdir. STEL: BaĢka bir sure
belirlenmedikçe on beĢ dakikalık bir sure için
aĢılmaması gereken maruziyet üst sınır değerini,
TWA ise, sekiz saatlik belirlenen sure için ölçülen
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamadır.
Genel olarak tehlikeli kimyasallar aniden tehlikeli
özelliğe sahiptirler. Bu tehlikeli özellikleri birden
çok sağlık riski yaratabildikleri gibi iĢ güvenliğini
de tehlikeye sokabilecek riskleri de ortaya
çıkarabilirler. Kimyasalların sağlığa zararları;
fiziksel ve kimyasal özellikleri, maruz kalma Ģekli
ve süresi, maruz kalan kiĢinin fizyolojik
özellikleri (yaĢ, cinsiyet vb.) etmenlerine göre
değiĢmektedir.

www.isgder.com

38

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
1-Toksik(Çok toksik, toksik, zararlı) maddeler:
• Solunduğunda,
• Deri yoluyla absorblandığında,
•Ağız yoluyla yutulduğunda vücudun çeĢitli
organlarında birikerek meslek hastalıklarına sebep
olabilen kimyasallardır.
2-TahriĢ
ediciler
ve
duyarlılaĢtırıcılar
(Alerjenler):
• TahriĢ Ediciler
- Yeterli zaman ve konsantrasyonda, uygulandığında
hücre hasarı yapabilen maddelerdir.
• Kimyasal Yanıklar
- Organik ve inorganik asitler ve
- Alkalilere maruziyetten kaynaklanabilir.
• DuyarlılaĢtırıcılar
Krom tuzları gibi bazı maddelerin,
- Hem tahriĢ edici,
- Hem de duyarlılaĢtırıcı olarak etkilidir.
• Renk DeğiĢimi ve Lekeler
Ağır metallerden(gümüĢ, cıva, arsenik vb.)
kaynaklanan kronik zehirlenme, deride renk
değiĢimleri oluĢturabilir.

• Mutajen Maddeler,
Bir kimyasal bileĢiğin hücre çekirdeğindeki DNA
üzerinde kalıcı yapı değiĢikliği oluĢturması
mutasyon olarak tanımlanır. Avrupa Birliği
tarafından kanserojen maddeler gibi mutajen
maddeler de üç grupta ele alınmaktadır.
• Grup 1: insanda mutajen olduğu bilinen
maddeler,
• Grup 2: insanda mutajen olduğuna dair yeterli
kanıt olan maddeler,
• Grup 3: insanda mutajen olduğu hakkında
olasılık bulunan ancak yeterli kanıt bulunmayan
maddeler.
• Üreme Ġçin Toksik Maddeler,
Kimyasal bileĢiğin,
doğurganlık yeteneği
üzerindeki etkisini ifade eder.
• Grup 1: insanda üreme için toksik olduğu
bilinen maddeler
• Grup 2: insanda üreme için toksik olduğuna dair
yeterli kanıt olan maddeler
• Grup 3: insanda üreme için toksik olduğu
hakkında olasılık bulunan ancak yeterli kanıt
bulunmayan maddeler.

3-Kanserojenler-Mutajenikler-Üreme için toksik
maddeler
• Kanserojen Maddeler,
Kanser oluĢturabilen kimyasal bileĢiklere kanserojen
denir. Genellikle kanserojen bir kimyasala maruz
kaldıktan sonra kanser oluĢumu için belirli bir süre
geçmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği tarafından
kanserojen maddeler üç grupta ele alınmaktadır.
•Grup 1: Ġnsanda kanserojen olduğu bilinen
maddeler.
•Grup 2: Ġnsanda kanserojen olduğuna dair yeterli
kanıt olan maddeler.
•Grup 3: Kanser yapma olasılığı bulunan ancak
yeterli kanıt olmayanlar.

• Teratojen Maddeler.
Kimyasal
bileĢiğin,
Gebeler
tarafından
alındıklarında, plasentadan fetal dolaĢıma geçerek
doğacak çocukta deformasyon oluĢmasına denir.
Bu etkiyi oluĢturan kimyasallara teratojen denir.
Kimyasalların
sağlığa
zararları
solunum,
absorbsiyon (deri veya gözlerden) ve sindirim
yolu olmak üzere üç yoldan vücuda girmesiyle
meydana gelir. Kimyasalların toksik etkilerinin en
çok hedef aldığı organlar; Deri, merkezi sinir
sistemi, kan dolaĢım sistemi, karaciğer, böbrek,
akciğer, kas vekemik iliğidir. Kimyasalların
zehirli etki gösterebilmeleri içinde, kendisinin
veya metabolitinin “yeterli miktarda” etki yerine
ulaĢması ve belirli bir süre burada bulunmasına
bağlıdır. Ayrıca toksik etkinin Ģiddeti de
önemlidir. Bir kimyasalın toksisitesi süresine,
miktarına,
absorbsiyonuna,
dağılımına,
biyotransformasyonuna ve atılım hızına bağlıdır.
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Fark
etmediğimiz
ve
çalıĢma
sürecinde
kullanılmadığı halde oluĢan ve çalıĢma ortamındaki
çalıĢanları etkileyen kimyasal etkenlere bazı örnek
vermemiz gerekirse;
Kaynak iĢleri (kapalı alanlarda= azot oksitleri, metal
dumanları, ozon
Nodullar demirin iĢlenmesi= fosfin)
Organik maddelerin bozunmasıyla(sarnıçlar, lağım
çukurları, eski kuyular)=Hidrojen sülfür, amonyak,
metan, CO2
Kahvenin kavrulması= azot oksitleri, aldehitler,
organik asitler
Odun, kömür, yakıt, petrol ve doğal gazın sıcaklık
etkisiyle bozulması (pirolizi)=CO, hidrokarbonlar,
arsenik asit, azot oksitleri, kükürt oksitleri
Plastiklerin pirolizi=CO, HCN, HCI, izosiyanatlar,
stiren oksit
Viskoz rayon büküm iĢlemleri=hidrojen sülfür vb.
Birçok etkenlere farkında olmadan iĢçiler maruz
kalmaktadır.
Özellikle
sanayide
kullanılan
kimyasallarla etkileĢimin büyük bir kısmı solunum
yoluyla olmaktadır. Solunum yoluyla toksik
maddeler hızlı bir Ģekilde kana karıĢarak
organizmaya girerek zarar verirler. Absorbsiyon ile
de kıl köklerindeki açıklıklardan ve deri üzerindeki
koruyucu yağ tabakasını çözerek kimyasallar
absorlanabilmektedir. Eğer deri kesilmiĢ veya
zedelenmiĢ ise absorbsiyonla etkilenme çok daha
hızlı olmaktadır. ĠĢyerlerinde çalıĢanlar farkında
olmadan kimyasal maddeleri ağız yoluyla da
alabilirler. Yutulan zehirli kimyasalların, sindirim
yollarında absorbe edilmesiyle kan dolaĢımına
geçebilirler. KurĢun oksit gibi kimyasallarla çalıĢan
iĢçiler buna en güzel örnektir. Bu sektörde çalıĢan
iĢçiler vardiya değiĢimlerinde, yeme, içme hatta
sigara kullanımından önce el ve ağızlarını iyice
yıkamalıdırlar. ġayet yıkanmadığı zaman ciddi sağlık
sorunları ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu nedenle
kullanılan bütün kimyasalların, hammaddelerin, yan
ürünlerin yapıları ve sağlığa etkileri mutlaka
bilinmelidir. Kimyasallar üretim, iĢleme ve
depolamada da büyük risk taĢımaktadır. Depo
alanlarının çalıĢma alanlarından ayrı bir bölümde
olması, depo duvarlarının ve tavanının yanmaz
malzemeden olması, havalandırmanın hem alttan
hem üsten yapılması, kimyasalların özelliklerine göre
depolanması ve etiketlenmesi gibi önlemler
alınmalıdır.

Kimyasalların etkilerin önlenebilmesi için
kullanılan kimyasalın zararı daha az olanı ile
değiĢtirilmesi,
iĢyerlerinde
havalandırma
sistemlerinin uygulanması, yerel havalandırmaya
önem verilmesi, bu kimyasallarla çalıĢmalarda
bulunan
çalıĢanların
çalıĢma
sürelerinin
azaltılarak, maruziyetlerinin düĢürülmesi, uygun
ve etkili kiĢisel koruyucu ekipmanların temini ve
iĢçinin kullanımının sağlandırılması, kkd‟lerin ve
kimyasalların
doğru
kullanım
konusunda
eğitimlerle
personelin
bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Önlemlere örnek vermemiz
gerekirse eğer; kibrit üretiminde beyaz fosfor
yerine kırmızı fosforun seçilmesi, boyar madde
olarak beyaz kurĢun yerine çinko, titanyum ya da
baryumun seçilmesi, taĢlama aparatında kum taĢı
yerine sentetik silikon karbürün kullanılması,
yağlı boya yerine plastik boya kullanılması, hatta
bu boyama iĢlemlerinin püskürtme yönetimiyle
değil fırçayla veya daldırma yönetimleriyle
uygulanarak havadaki partiküllerin azaltılması,
organik solventlerin yerine deterjan, buharla
temizleme gibi yöntemlerin seçilmesi, akü
üretiminde operatörlerin kurĢuna maruziyetlerini
azaltmak için akü ızgaralarına kurĢun oksit
hamurunu
otomatik
makinelerle
sürmek,
ortamdaki
havayı
çekme
ile
havanın
temizlenmesini sağlamak alınabilecek önlemler
arasındadır.

Kısaca kimyasal etkenlere maruziyeti ortadan
kaldırmak için, önce etkiyi kaynağında sonra
ortamda ve en sonda iĢçinin kkd kullanması ile
önlem alınmalıdır. Bize bir Ģey olmaz diyerek
görmediğimiz tehlikeleri görmezden gelemeyiz.
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Risk Değerlendirmesi:
Nasıl Yapılmalıdır?
Hazırlık ve Uygulama
Kriterlerinin Analizi
6331 No’lu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu4.
Maddesinde ĠĢverenin genel yükümlülükleri
içerisinde,Risk değerlendirmesini yapar yada
yaptırır hükmü yer almaktadır,yine Madde 5 ve
Madde 10’da risk değerlendirme korunma ilkeleri
ve kontrol,ölçüm ve araĢtırmasına dair uygulaması
hakkında genel bilgiler vermektedir.Aslında 6331
nolu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunu Proaktif
yaklaĢımını ve Riskleri belirlenmesi hususunda
çalıĢmaların yapılmasını kanunun kalbine temel
felsefe
olarak
iĢlemiĢtir.Peki
Kanunun
uygulanmasında can damarı teĢkil eden Risk
analizi ve değerlendirmesinin insan,üretim ve iĢyeri
sağlık ve güvenlik Ģartlarının istenilen seviyeye
çekilmesi
hususunda
Risk
Değerlendirme
Raporunun Hazırlanması ve Uygulanmasının ne
kadar önemli olduğu daha etkin olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
Bu aĢamada Kanunda belirtilen hükümler
doğrultusunda bakanlık tarafından resmi gazetede
yayınlanmıĢ olan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi
yönetmeliği,Risk
Değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını hem içerik
hemde Ģeklen hazırlık ve uygulama açısından belli
bir çerçeve çizmiĢtir.Yönetmelik maddelerinden en
dikkat çekici olanlarından madde 6 Risk
Değerlendirme
ekiplerinin
kurulması
hususlarını,Madde 8 Faaliyet alanları ve Tehlike
tanımlamalarının belirlenmesi,Madde 9 Risklerin
insan ve çevre üzerindeki etkisini incelenmesi ve
analizlerinin yapılması hususunda Tehlikelerden
kaynaklı risklerin sıklık ve etki alanı hususunda
çalıĢamaların yapılmasından bahseder.
MADDE 9 – (1) Tespit edilmiĢ olan tehlikelerin
her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden
kaynaklanabilecek
risklerin
hangi
sıklıkta
oluĢabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne
Ģekilde ve hangi Ģiddette zarar görebileceği
belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol
tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

Kanun ve Yönetmelik ıĢığında Risk Değerlendirme
çalıĢmalarının Hazırlık ve Uygulama aĢamalarını
inceler olursak;
A-Uygulama AĢaması:Bu aĢamada ilk yapılması
gereken Risk Değerlendirme ekibin kurulması ve
atamalarının yapılmasıdır.Risk Değerlendirme
ekibinde,İşveren/İşveren
Vekili,İş
Güvenliği
Uzmanı/İşyeri Hekimi,Çalışan Temsilcisi ve
Destek Elemanları yer almaktadır.Bu ekibin
kurulması
sırasında
Atamaların
Belgelerle
atandıklarını belirtecek Somut veriler üzerinden de
belirtilmesi önem arz etmektedir.
Uygulama aĢamasında Risk değerlendirme
çalıĢmaları için kurulan ekip sonrasında bu ekiple
sahanın tüm bölümlerinde çalıĢanların katılımını da
sağlayarak iĢletme Kontrolü ve denetimlerin saha
içi ve dıĢ çevresini içine alacak ve tüm alanları
kapsıyacak denetim çalıĢmaları bu ekiple yapılmalı
gerekirse kontrol listeleri ile çek edilmelidir.Bu
hususta uygunsuzlukların fotoğraflanması önem
arz etmektedir.Diğer yandan tüm çalıĢanlara
Tehlike Anketleri yapılarak öngörüleri de
alınmalıdır.

Uygulama aĢamasında iĢletmenin genel faaliyet
alanı,makine ekipman ve proses bilgileri
kapsamında Risk Değerlendirme yöntemi
belirlenmelidir.Genel itibari ile küçük iĢletme ve
kobi düzeyinde iĢyerlerinde Çek_list yöntemi
kullanılmakla beraber ciddi üretim ve proses içeren
makine ekipman kullanımının yoğun olduğu ciddi
müessese,fabrika
ve
Ģantiyelerde,Risk
değerlendirme yönetmeliğinin 9. Maddesinde
belirtildiği üzere Tehlike ve risklerin hangi sıklıkta
oluşabileceği,etki
alanları
ve
maruziyet
sınırlarının da belirlenmesini esas kılmasından
dolayı çalıĢanın ve iĢletmenin tehlikeye maruz
kalması sıklığı ve süresi, belirlenecek yöntemde
kullanılması
(belirtilmesi)
gerekmektedir.Bu
noktada Fine Kinney Methodu incelenebilir.
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Özet Olarak Uygulama AĢamaları;
Risk Değerlendirme Ekibinin Kurulması ve
Atamalarının yapılması
Ekip ile Birlikte ĠĢletme Kontrolü ve Denetiminin
Yapılması
Uygunsuzlukların
Fotoğraflanması,Kontrol
Listelerinin oluĢturulması ve Tehlike Belirleme
Anketlerinin yapılması
B-Hazırlık AĢaması(Risk Değerlendirmesinin
Yapılması):Bu aĢamada Risk Değerlendirme
Yönetmeliğinin 11. Maddesinde detaylı olarak
belirtildiği üzere Dokümantasyonun Hazırlanması
gerekmektedir.
Hazırlanacak
dokümantasyon
doğrultusunda BelirlenmiĢ Risk Değerlendirme
Yöntemi ile de Risk Değerlendirme Formu
Hazırlanır.Risk Değerlendirme formunun(Raporu)
hazırlanmasından sonrada Risk skoru yüksek acil
müdahale gerektiren durumlar içinde ayrıca
Aksiyon Planlaması yada Düzeltici Önleyici
Faaliyet Raporlar hazırlanması da önem arz
etmektedir.

Ayrıca Risk Değerlendirme Dokümantasyon ve
Risk Değerlendirme Formlarının ilk sayfalarının
tüm ekip tarafından imzalanması ile diğer
sayfalarının tek tek paraf edilmesi ve de elektronik
ortamda iĢverene de teslim edilmesi gerekmektedir.
Özet Olarak Hazırlık AĢamaları;
Dökümantasyonun Hazırlanması
Risk
Değerlendirme
Formunun(Raporu)
Hazırlanması
Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporlarının yada
Aksiyon Planının Hazırlanması

Dökümantasyon Alt BaĢlıkları:
GiriĢ Kısmı:
Firma Ad ve Unvan,Adres ,ĠĢveren Adı,ĠĢyeri
Faaliyet alanı ve Risk Değerlendirme Tarihi ile
Geçerlilik Tarihi
Risk Değerlendirme Ekibinde bulunan kiĢilerin Ad
Soyad ve Unvan Bilgileri

Orta Kısım
Mevcut Tehlikeler,
Tehlikeden Etkilenen Personeller,
Mevcut Kontrol Önlemleri,
Risklerin Ġndirgenmesi için Alınması Gerekli Ġlave
Kontrol Yöntemleri,
Risk Değerlendirme Ekibi,
Tanımlar,
Kapsam,Yapılan ĠĢ ve Faaliyet Alanları
Amaç,
Risk analizi ve Değerlendirme Yöntemi
AraĢtırma-Denetim
ve
Sonuçların
Değerlendirilmesi,
Risk Kontrol Tedbirlerinin Değerlendirilmesi,

Sonuç Kısmı
Sonuç:Öneriler ve Alınması Gerekli Önlemler

www.isgder.com

Erkan Dündar
Maden Mühendisi
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
ĠSGDER Trabzon ve Rize Sorumlusu

43

İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Yeriniz Ģantiyeler, fabrikalar değil.. parklar, okullar.
Elleriniz testere tutmak, harç karmak için çok
küçük. O eller kalem tutmalı, top oynamalı.
Maalesef hepimiz aynı Ģartlarda gelmiyoruz
dünyaya. Kimilerimiz „‟küçük „‟ yaĢlardan itibaren
çalıĢmaya baĢlıyoruz. Demiyorum ki çalıĢmak ayıp
ya da yanlıĢ. Sadece çalıĢma yaĢ sınırının ve
çalıĢma yapılan sektörlerin çocuklar için
sınırlandırılması gerekliliğini savunuyorum.
Çocuk hakları bildirisine göre 18 yaĢının altındaki
her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk
ve genç iĢçilerin çalıĢtırılma usul ve esasları
hakkındaki yönetmeliğe göre 15 yaĢını doldurmuĢ
fakat 16 yaĢını tamamlamamıĢ bireyler çocuk iĢçi,
16 yaĢını doldurmuĢ fakat 18 yaĢını tamamlamamıĢ
bireyler ise genç iĢçi olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizde 1998 yılında kabul edilen 138 nolu ĠLO
sözleĢmesine göre ise asgari çalıĢma yaĢ sınırı,
zorunlu öğrenim yaĢının bittiği yaĢın altında ve her
halükarda 15 yaĢının altında olmayacaktır.

Ali Kılıç, Eren Erdem, Kader Ökmen..bu isimleri
hatırladınız mı? Ülke olarak her zaman duygusal
yapımızla tanınırız. Acılarımızı derin yaĢar fakat
çabuk unuturuz. Bu isimler artık hayatta olmayan
küçük bedenlere ait. Ben hatırlatayım sonu mutlu
bitmeyen hikayelerini. Ali kılıç 7 yaĢında iken
ġanlıurfa‟ da çobanlık yaptığı yerin yakınında
bulunan sulama kanalına düĢüp hayatını kaybetti.
Eren Erdem 16 yaĢında iken Giresun‟daki HES
Ģantiyesinde kalıp dökme iĢlemi sırasında kalıbın
patlaması sonucu göçük altında kalarak aramızdan
ayrıldı. Yapılan inceleme sonucu Eren Erdem‟in
sigortasız çalıĢtırıldığı anlaĢıldı. Kader Ökmen 14
yaĢında iken Sivas‟ta patates tarlasında mevsimlik
iĢçi olarak çalıĢırken traktörün altında kalarak
hayatını kaybetti.

Türkiye‟de çocuk iĢçi kazaları maalesef bunlarla son
bulmuyor. Son yıllarda iĢ sağlığı ve güvenliği adına
önemli adımlar atılmaktadır. Özel risk grubunda yer
alan çocuk ve genç iĢçilere yönelik yapılan çalıĢma
ve denetimler arttırılmalıdır. Özellikle çok tehlikeli
sınıfta yer alan Ģantiyelerde çocuk ve genç iĢçilerin
çalıĢtırılmasına müsaade edilmemelidir. Bu konuda
iĢverenler kadar biz iĢ güvenliği uzmanlarına da
görev düĢmektedir. Bir çoğumuz Ģantiyelerde görev
yapıyoruz.ĠĢ güvenliği sadece baret tak yelek giy
demekle son bulmuyor. Emin olun sadece baret
taktırtmakla iĢçilerin yaĢları perdelenmiyor. ĠĢveren
çalıĢtırdıktan sonra ben müdahale edemem demek
sizi kurtarmıyor. Yasal süreç bir Ģekilde ilerler ve
son bulur. Ama çalıĢmasına müsaade ettiğiniz yaĢı
tutmayan iĢçilerden birine bir Ģey olduğu zaman
vicdani yargılanmanız bir ömür boyu peĢinizi
bırakmaz.
YaĢanılan iĢ kazalarının ardından açılan davalar git
gide artmaktadır. Emsal teĢkil eden yargılamalar ve
cezalar çıkmıĢtır. Ancak bu yargılamalar sonucunda
alınan tazminatlar ne kaybedilen canları geri getirir
ne de uzuvları. ĠĢ kazalarının %98 i insan kaynaklı
yani önlenebilir kazalardır. Önlem almak, dur demek
bizim elimizde iken neden zor olanı seçiyoruz?
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Adana‟da 13 yaĢındaki Ahmet yıldız bir plastik
fabrikasında çalıĢmaya baĢladı. Ahmet 13 yaĢında
olmasına rağmen presleme makineleri ile iç içe
çalıĢıyordu. Ailesi sadece çay getirip götürdüğünü
düĢünüyordu. Ama bir gün o presleme makinesi
Ahmet‟in sonu oldu. ĠĢveren tarafından trafik kazası
geçirdiği öne sürülerek hastaneye yaralı olarak
kaldırıldı. Hastanede verdiği yaĢam mücadelesini
kaybetti. Ahmet artık aramızda değil. Ona ekmek
parası veren iĢvereni, onu bu dünyaya getiren ailesi,
ona sosyal güvence sağlayan devleti hayatta. Kalan
sağlar bizim mi? Hiç mi suçu yok kimsenin? Patronu
onu iĢe alarak iyilik yaptı, ailesi onu zaten seviyordu,
devleti çocuk ve genç iĢçilerin çalıĢtırılma Ģartlarını
belirlemiĢti. Geriye tek bir kiĢi kalıyor Ahmet‟in
kendisi. 13 yaĢında aklı oyunda olması gereken bir
çocuk presleme makinesinin tehlikeli olduğunu mu
düĢünmeliydi?
Ġnsanları iĢe alarak bazen onlara iyilik yapmıyoruz.
YaĢı tutmayan bir çocuğa iĢ vermek onun sonunu
hazırlamaktan öteye gitmez. ĠĢ yerinde sadece temizlik
bile yapsa, oyuncak olarak gördüğü makineler onun
katili olabilir. Anne ve babalar çocuklarını her Ģeyden
çok severler. Bazen onlara istedikleri gibi bir yaĢam
veremeyebilirler. Bu hiçbir zaman utanç duyulacak bir
Ģey değil. Çocukları çalıĢmak zorunda da kalabilir.
Ama lütfen ne olursa olsun onların uygun olmayan
yerlerde çalıĢmasına göz yummayın.

YaĢı tutmayan bir çocuğu iĢ öğrensin aylak aylak
gezmesin deyip makine tezgahlarının baĢına, inĢaatlara
göndermeyin. Çıkarılan yasalar, yönetmelikler
kağıtlarda birer harf yığını olarak kalmamalı. O harfler
ayaklanmalı dillenmeli. Denetimler ve cezalar sadece
büyük Ģehirlere değil bu ülkenin her köĢesine
yayılmalı.
Unutmayın insan değerlidir! her yerde, her yaĢta, her
renkte. Ama bir çocuk hiçbir Ģeyle kıyaslanamayacak
kadar değerlidir.
Burçin KAYA
Kimya Mühendisi
ĠĢ Güvenliği Uzmanı

GeliĢmiĢ Olmak ya da Olmamak
Geçtiğimiz günlerde yaĢamıĢ olduğumuz Soma faciası
hepimizi yasa boğdu. Peki, bu acı olaydan ne gibi
dersler çıkardık? Türkiye‟nin geliĢmekte olan bir ülke
olduğunu göz önünde bulundurursak geliĢmiĢ bir ülke
olmak için çaba sarf etmemiz gerektiğini, geliĢmiĢ
ülkeleri örnek alıp geriye değil de ileriye doğru yol
almamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bence, geliĢmiĢ
ülkeleri örnek alırken ilk sıralara enerji kaynaklarını
koymalıyız. Dünya ülkelerinde yenilenebilir enerji
kaynaklarına geçiĢ benimsenip desteklendiği halde
Türkiye‟de halen yenilenebilir enerji kaynaklarına
destek vermeyi bırakın Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından 2012 kömür yılı ilan edilip kömür
çıkarılması ve iĢlenmesi desteklenmiĢtir, üstelik
denetim yapılmaksızın.Ayrıca, bir çoğu düzgün bir
filtre sistemleri bulunmadığından çevreye ve insanlara
ölüm saçarak iĢletilmekte olan devlete ait kömürlü
termik
santrallerin,
2013
yılında
baĢlayan
özelleĢtirmeler sonrasında bile santrali alan Ģirketin
çevresel
yükümlülüklerden
muaf
tutulması
sağlanmıĢtır. (1) Hal böyle olunca Türkiye „nin 19
yıldır Uluslararası ÇalıĢma Örgütü „nün 176 numaralı
“Madenlerde Güvenlik ve Sağlık SözleĢmesi” ni neden
imzalamadığı merak konusu oluyor. Ġlginç bir husus
da; Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO)‟nun yayınladığı
rakamlara göre Türkiye 2008 yılına kadar dünyada 3.
olduğu maden kazaları sıralamasında son 3 yılda Çin „i
geçerek Dünya „da ilk sıraya yükseldiğidir, büyük
baĢarı olduğunu kabul etmek gerek. Ağlanacak
halimize güldüğümüz zamanlardan geçiyoruz.
Sonuç olarak diyeceğim Ģu ki, devletimiz kömüre
verdiği önemi ve desteği yenilenebilir enerji
kaynaklarına verse, maden çalıĢanları yenilenebilir
enerji kaynaklarına adapte edilse ve devlet iĢletmesi
diye ayrım gözetmeksizin her iĢletme ama her iĢletme
sürekli denetlense belki de bu iĢ kazalarının acı
ölümlerin önüne biraz olsun geçebiliriz.
Bengül YÜCAL
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
Elektrik Piyasası Kanunu
Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi
GEÇĠCĠ MADDE 8 – (1) EÜAġ veya bağlı ortaklık, iĢtirak, iĢletme ve
iĢletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında
oluĢturulacak kamu üretim Ģirketlerine, bunların özelleĢtirilmeleri hâlinde
de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların
gerçekleĢtirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin
tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınır. Bu sürenin
üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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ARAC KULLANMAYI
BĠLĠYORMUYUZ?

Merhaba ĠSG gönüllüleri. Son dönemlerde görsel ve
yazılı medyada sıkça duymaya baĢladığımız Servis
araçlarının karıĢtığı trafik kazaları ve can kayıpları
haberleri bu konuyu ele almamıza neden oldu.
Servis aracı deyip geçmemek lazımmıĢ. Çünkü
herhangi bir iĢletme kendi personeli için tahsis ettiği
ve çalıĢanlarını güvenle iĢe getirip götürmesi için
baĢvurduğu toplu taĢıma yöntemidir servis aracı. Peki
servis aracı kriterleri nelerdir. Yada bir baĢka deyiĢle
kimler servis aracı kullanıyor. ĠĢte aldığımız acı
haberlerin baĢlıca sorunlarından biridir bu soru.
Ehliyeti olan kiĢimi ?
SRC diye adlandırılan belge sahibi olan kiĢimi ?
Psikoteknik Belgesi olan KiĢimi ?
Bu üç sorudan daha da önemlisi Ġleri sürüĢ eğitimi
alan kiĢi mi?

Yukarıdaki sorularda vurgulamak istediğim ana tema
Ģu aslında; Evet servis aracı kullanan Ģoför, öncelikle
ehliyet sahibi , SRC belgesi olan , Psikoteknik belgesi
olan kiĢiler olarak Türkiye de görev yapmaktalar.
Kaldıki Trafik Kanunu da bu belgeleri zorunlu
kılmakta. Ancak hassas olan ve maalesef ülkemizde
az yaygın yapılan Ġleri sürüĢ teknikleri eğitimi. ĠĢte bu
eğitimi acaba kaç tane servis Ģoförü alıyor yada kaç
iĢveren çalıĢanlarının canlarını bu teknik eğitimi almıĢ
kiĢi veya özel hizmet veren kuruluĢlara teslim ediyor.
Eğer konuya iĢverenler bu gözle bakarlarsa
haberlerde duyduğumuz yada gördüğümüz servis
aracı kaza yaptı manĢetlerini ülkemizde görmeyiz
yada çok az görürüz.

Peki nedir bu ileri sürüĢ teknikleri eğitimi? Ne
kadar sürede eğitim alınıyor?
Eğitimin içeriğini Ana baĢlıkları ile aĢağıda
sıralayalım;
TEORĠK EĞĠTĠM ĠÇERĠĞĠ
• Defansif sürüĢ nedir?
• Hava ve Yol Ģartları
• Kontrol dıĢı faktörler (diğer sürücüler, yayalar vb.)
• Riski farketmek
• Savunma
• Zamanında ve doğru hareket
• SürüĢte 2 kural faktörü (Doğru analiz, yavaĢlatılan
sürüĢ)
• Emniyet kemeri ve airbag
• ABS nedir?
• ESP nedir?
• Trafik kazalarında sürücü hataları
• Takip mesafesi
• Durma mesafeleri
• ÇarpıĢma ve Sonuçları
• Alkol ve UyuĢturucu Madde
• Uykusuzluk ve Yorgunluk
• Far kullanımı ve Gece GörüĢ
• Ayna kullanımı
• Lastikler
• Aquaplaning
• Kaza senaryoları
• Ağırlık merkezi
• Ağırlık Transferi
• Önden ve Arkadan Savrulma
PRATĠK EĞĠTĠM ĠÇERĠĞĠ
Pratik eğitimlerde kayma ve savrulma egzersizleri
skidcar kullanılarak yapılmakta. Diğer kritik fren va
savrulma egzersizleri de yine trafiğe kapalı eğitim
parkurlarında uzman eğitmenler eĢliğinde
yapılmaktadır.
Programda 7 temel teknik yer almaktadır;

1. Kaygan zeminlerde kalkıĢ ve hızlanma
2. Kuru ve kaygan zeminde frenaj
3. Engelden kaçma ve frenaj
4. Takip mesafesi ve panik fren
5. Kaygan zeminli virajda frenaj
6. Virajda, önden kayma ve arkadan savrulma
7. Slalom
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Otomotiv üreticileri, SürüĢ sırasında yapılan hataları
ve kontrol kayıplarını en aza indiren ABS, ESP gibi
güvenlik ekipmanları ile donatılmıĢ araçlar
üretmektedir.
Bu
güvenlik
ekipmanlarının
kullanımının, sürücülere tanıtılması ve güvenli bir
ortamda
pratik
yaptırılması
gerekmektedir.
Ülkemizde verilen yetersiz sürüĢ eğitimi, bununla
beraber sürücülerin kiĢisel becerileri ile hareket
ederek riskleri daha da arttırması, maddi ve geri
dönüĢü olmayan manevi kayıplara neden olmaktadır.
Sürücülerin güvenlik ekipmanlarının yeteneklerinden
tam olarak yararlanmaları ve riskli durumların
önceden algılanmasını sağlamak için,DeğiĢik yol
tutunma Ģartları yaratarak engelden kaçma, virajda
önden kayma ve arkadan savrulma, fren,engelden
kaçma,dar alan hızlı geçiĢleri,optik yanılma
manevraları ve slalom istasyonları ile bu güvenlik
sistemlerinin pratiği yaptırılmaktadır.

TEORĠK VE PRATĠK EĞĠTĠM KONU
BAġLIKLARI:
• Ġdeal dönüĢ çizgisi
• Geometric line
• Racing line
• Fren noktası
• DönüĢ noktası
• Apex noktası
• ÇıkıĢ noktası
• Ağırlık transferinin dönüĢe etkileri
• Akselerasyon bölümü
• Dengeli gaz
Yukarıda yazılı eğitim pratik ve teorik eğitimler
olarak özel kurslar tarafından verilmekte olup süreleri
ise 6 ile 8 saat arasında değiĢmektedir. Tabi bunun
haricinde daha profesyonel eğitimler almakta
mümkün. Tasarruflu araç kullanmak taĢıdığı yük
veya yolcu durumuna göre özel eğitimler almakta
mümkün .

ġimdi biz bu kadar bilgiyi neden yukarıya yazdık.
Belki bu yazımızı okuyan değerli iĢverenler veya
firma yetkililer çıkarda ,bir an evvel mevcutta servis
ile çalıĢanlarını taĢıyanlar , servis iĢini üstlenen
ekiplerini yada hizmet aldıkları firmaları bu konuda
kontrol ederler. Ki etmelidirler de .
ġunu da asla söylememeliler; ' Ya bizim servis
Ģoförü 30 yıldır bu iĢi yapıyor. Biz 10 yıldır aynı
servis firmasıyla çalıĢıyoruz hiç bir Ģey olmadı . ....'
.Çünkü bu söylemler ileride yeni ve acı dolu haber
manĢetleri olarak karĢımıza çıkmasınlar.

Bu sadece mevcuttaki sorunun kiĢi boyutu idi. Birde
bu iĢin mekanik boyutu var yani Servis araçları .
Servis Ģoförünü eğittik . Ama aracımızı yada hizmet
veren aracı düzeltemedik. Yine buda bize sorun
oluĢturacak bir durum. Araç bakım kontrolleri gerek
kullanan Ģoför gerekse firma yetkilileri tarafından
periyodik olarak yaplmalı ve takip edilip
arĢivlenmelidir. Seyir defterleri oluĢturulmalı , bu
defterlere en ufak yapılan bir kaza veya arıza
gününde iĢlenmelidir. Arızaların Tekrarlama
periyotları takip edilmelidir. Seyir süreleri ve
güzergahları iĢlenmelidir.
Ne kadar biz bunları Risk faktörleri arasında
firmalara anlatsak da iĢ aslında firmalarda ve yetkili
kiĢilerinde bitiyor. Nihayetinde taĢınan ne olursa
olsun önemle ve dikkatle taĢınmalıdır. Mal veya can
kaybı esasan firmaların kayıplarıdır.
Hele de bu taĢınan insan ise önem ve dikkat
maksimum seviyede olmalıdır. Çünkü insan
değerlidir.
R.Gökhan KAZAK
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
ĠSGDER Hatay Sorumlusu
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Endüstriyel Dağcılık

Vinç , Ġskele gibi ekipmanların eriĢemediği yerlerde
çalıĢma yapılması gerektiğinde ,akla “örümcek
adamlar”
gelmektedir.Peki kimdir bu örümcek
adamlar.
Genelde yüksek yapıların camlarını silerken , reklam
panoları asarken görürüz endüstriyel dağcıları.
Yukarıya bakarken bile ürperdiğimiz çalıĢmaları , her
yükseklikte
yapabilmektedirler.Sektördeki
teknisyenlere
baktığınızda
çoğu
dağcılıktan
gelmektedir.Özgürlük ruhlarında vardır ve hemen
hemen hepsi boğaz köprüsü gibi herkesçe bilinen
çalıĢmalarda yer almak ister. ÇalıĢma esnasında
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezler.

Bizim yönetmeliklerimizde çok tehlikeli sınıfta yer
alan iĢletmelerde ve iĢlerde mesleki eğitimleri
olmayan personel çalıĢtırılamamaktadır.Ġp üzerinde
çalıĢma yapılabilmesi için Türkiye‟de herhangibir
sertifikasyon ve eğitim müfredatı yoktur.Bu yüzden ip
üzerinde çalıĢma yapılması zorunlu ise yurt dıĢı
kurumlardan
alınmıĢ
sertifikalara
sahip
olunmalıdır.Ülkemizde ip üzerinde çalıĢan personeller
IRATA ( IndustrialRope Access TradeAssociatlion )
ve SPRAT ( Sociely of Professional Rope Access
Technicians) sertifikaları ile teknisyen olarak çalıĢma
yapmaktadır.IRATA Ġngiltere , SPRAT Amerika
yönetmeliklerine paralel olarak hazırlanmıĢ ,dünyanın
her ülkesinde kabul görmüĢ olan , sertifika vermeye
yetkili kurumlarıdır.Kurumlar sürekli olarak kendini
geliĢtirmekte ve sertifikalar süreli olduğundan
teknisyenlerini
yenilikler
konusunda
da
eğitmektedirler. Bu kurumların, Türkiye‟de eğitim
vermeye yetkili temsilcilikleri bulunmaktadır.

Eğitimlerde , Yüksekte çalıĢmalarda tehlikelerden
sakınma , düĢmeleri engelleme , var olan çalıĢma
ortamından yararlanma , en uygun çalıĢma
donanımını seçme , düĢülen mesafeyi asgariye
indirerek düĢüĢ sonuçlarını hafifletmek gibi
yüksekte çalıĢma kavramları tamimiyle uygulamalı
olarak verilmektedir. Kursları baĢarı ile tamamlayan
kursiyerler teknisyen sertifikası alır. Bu sertifikalara
sahip olan teknisyenler deneyimli süpervizörlerin
kontrolü altında çalıĢma yapabilir. Süpervizör onay
vermeden ip üzerine çıkmaları yasaktır. Her iĢte
olduğu gibi ip üzerinde çalıĢan personelinde alaylı
kadrosu vardır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
çalıĢılan iĢletmelerde vasıfsız iĢçilerden bile mesleki
yeterliliği Ģart koĢan ülkemizde , ip üzerinde alaylı
personel çalıĢtırmak pek de akıl karı değildir.
ĠĢletmenize gelen iple eriĢimciden sertifikasını ,
çalıĢma ve iĢ deneyimlerini yazmak zorunda olduğu
süpervizörü tarafından onaylanmıĢ olan çalıĢma
defterlerini talep ediniz. Sertifikalı teknisyenler ve
süpervizörleri ordaysa içiniz rahat olsun. Çünkü
onlar gerçek profesyoneller.
Ġsmail KAYACI
ĠnĢaat Müh. / A Sınıfı ĠGU
48

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
Kapalı Alanlarda
ĠĢ Güvenliğinin Önemi
Ülkemizde her yıl birçok insan, kapalı alanlardaki
çalıĢmalar nedeniyle hayatını kaybetmekte veya
yaralanmaktadır, kapalı alanlarda meydana gelen
kazaların bir çoğunda birden fazla kiĢinin kaza
geçirmesi, olayın ciddiyetini göz önüne sermektedir,
meydan gelen iĢ kazalarında, Ortam kaynaklı,
kullanılan ekipmanların veya çalıĢan personellerin
bilgisizliğinin meydana getirdiği sonuçlar, bu konuda
alınması gereken önlemlerin ne kadar yetersiz
olduğunu göz önüne sermektedir,

Kapalı alan tanımı çok genel olmakla birlikte, parlama,
patlama, elektrik, düĢme, zehirlenme, v.b. riskleri olan
mahallerdir. Bunlardan örnek verecek olursak,
Depolama tankları, Tankerler, Kazanlar, Basınçlı
kaplar, Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar, Derin
çukur ve oyuk gibi üzeri açık boĢluklar, Boru hatları;
Kanalizasyon tesisleri, Kuyular, Kanallar ve benzeri
yapılar, Kargo tankları, Küçük bir ambar vasıtasıyla
girilen gemi bordası boĢlukları, Petrol tankları, Atık
tankları vb. yerlerdir.
Kapalı alanlarla ilgili mevcut yönetmeliklerde, kısmi
olarak alınması gereken önlemler belirtilse de bunun
yetersiz olduğu aĢikardır, 4857 ve 6331 sayılı
kanunlarla yayınlanan veya revize edilen,
-ĠĢyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve
güvenlik önlemlerine iliĢkin yönetmelik,
-Tersane ve çekek yerleri yönetmeliği, Binaların
yangından korunması hakkındaki yönetmelik,
-Gazdan arındırma yönetmeliği, çalıĢanların patlayıcı
ortamların tehlikelerinden korunması hakkındaki
yönetmelik,
-Kimyasal Maddelerle çalıĢmalarda sağlık ve güvenlik
Ģartları yönetmeliği,
-Yer altı ve yerüstü maden iĢletmelerinde çalıĢanların
korunması hakkında yönetmelik,
-Sondajla maden çıkarılan iĢletmelerde sağlık ve
güvenlik Ģartları yönetmeliği

vs. gibi bir çok yönetmelik de kapalı alanlardaki
tehlikeleri kısmi olarak içermekte fakat tam olarak
ele almamaktadır, oysa bu konu bir çok sektör için
olmazsa olmaz bir tehlike oluĢturmaktadır,
15.05.2013 Tarihinde yayınlanan, ÇalıĢanların ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik de alınması gereken eğitimler
tek tek belirtilmiĢ olmasına rağmen, bu konuyla ilgili
bir eğitimin öngörülmemesi, bu konuyu yeterince
ciddiye
almadığımızı
göstermektedir,
son
zamanlarda gündemde olan fakat nedense kimsenin
tam olarak hazırlayamadığı, patlamadan korunma
dökümanı, majör uygunsuzlukların giderilmesi
açısından yardımcı olsa da , Kapalı alanlarda
çalıĢmalardaki
tehlikeleri
yeterince
karĢılamamaktadır.

6331 sayılı kanunla, 2013 yılında tüm iĢetmelerde
zorunlu hale gelen Risk Değerlendirmelerde de,
kapalı alanlarla ilgili risk ana baĢlığı veya ilgili
alanların değerlendirmeleri yapılmamaktadır veya
yeterli risk unsuru göz önüne alınmamaktadır.
Bir çok sektörde zorunlu olması gereken kapalı alan
prosedürü, ilgili bir yönetmelik olmadığı için
hazırlanmamaktadır, oysa bazı sektörlerde kapalı
alanlara giriĢ için yetki verilmesi, gözetmen
bulundurulması, özel kiĢisel koruyucu kullanılması
en önemlisi sürekli ilgili alanların ortam
ölçümlerinin yapılması gerekmektedir, bu konuda
yetkin personel sayısının da yeterli olmadığı ve
bunun için özel eğitimlerle personel yetiĢtirilmesi
gerekliliği düĢünülmelidir.
Sağlıklı ve Kazasız Günler Dilerim
Necdet DEMĠR
A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı
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Yüksekte ÇalıĢma
Yüksekte yapılan çalıĢmanın baĢlıca tehlikesi
çalıĢanın veya herhangi bir malzemenin düĢmesidir.
DüĢmeler, inĢaat sektöründe en yaygın olarak
karĢılaĢılan ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan kaza
nedenlerinden biridir.
Gerek çalıĢan tarafından gerekse iĢveren tarafından
alınmayan önlemler daha çok bu duruma sebebiyet
vermektedir. ÇalıĢanlar, örneğin bir çatı yapımında
sadece çalıĢma esnasında değil, malzemelerini
taĢırken de düĢebilirler. Malzemelerin kaldırılıp
indirilmesi sırasında döĢeme üzerindeki boĢluklarda
dahil olmak üzere tüm kenar boĢluklarında düĢmeler
söz konusu olabilmektedir.
Oysa, düĢmelerle ilgili bu kazaların çoğu, doğru
ekipman sağlanması, uygun Ģekilde kullanımı ve
boĢluklara korkuluk yapılması ile önlenmiĢ olabilir.

Bu nedenle, yüksek yerlerde yapılacak her türlü iĢ
için önlem alınması gerekir.(Ancak, yapılan iĢlerde
aĢağıdaki paragrafta belirtilen önlemlerin alınması
yeterli ya da mümkün değilse, düĢmelere karĢı özel
önlemlerin alınmıĢ olması gerekir.) Yüksekte
çalıĢılması gerektiğinde, en önemli husus iĢe
baĢlamadan önce ne Ģekilde önlem alınacağı
önceden belirlenmelidir. Öncelikle, yüksekteki
çalıĢma yerine ulaĢımdaki ve üzerinde bulunulacak
yerdeki riskin kaynakta giderilmiĢ olması yani
güvenli iĢ ortamı sağlanması, mümkün değil ise
çalıĢana kiĢisel koruyucu kullandırılması gerekir. Bu
da sağlanamıyorsa ise ekstra bir iĢ platformunun
yapılması ya da yakalama ağı gerekebilir.
Yüksekte yapılacak çalıĢma baĢlamadan önce
gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanıp sağlanmadığı
kontrol edildikten sonra çalıĢmanın baĢlamasına izin
verilmelidir.
Sema AYDINOĞLU
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UZMANI

El Aletleri ile ÇalıĢma ve
Dikkat Edilecekler
Yapılan çalıĢmalarda ya da iĢlerde sıklıkla
kullanılan malzemeler el aletleridir. El aletlerinin
kullanım kolaylığı, iĢe elveriĢli olması, yapılacak
iĢe uygun olması verimi ve çalıĢanın güvenliği
açısından önemlidir. El aletleri kesmek,
Ģekillendirmek, asmak, delmek, sıkıĢtırmak,
karıĢtırmak, ısıtmak, düzeltmek, iĢaretlemek gibi
iĢlerde kullanılırlar. El aletlerinde genel olarak
alınması gereken tedbirler vardır. Bunlar;
Yapılacak iĢe uygun olmalı, bakımlı olmalı, bakımı
ehil kiĢiler tarafından yapılmalı, uygun yerde
muhafaza edilmeli, arızalı olan el aletleri derhal
değiĢtirilmeli veya onarılmalıdır, sapları uygun
olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı,
sapları yağlı ve kaygan olmamalı, boru ve çubuk
gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı, küçük
parçalarla çalıĢırken mengene ile tutturulmadan
çalıĢılmamalı,
çalıĢan makineler durdurulmadan el aleti ile
müdahale edilmemelidir.
Elektrikli ve insan gücüyle çalıĢan el aletleri
vardır. El aletlerinin oluĢturabileceği tehlikeler
kullanılan el aletine göre değiĢir. Örneğin elektrikli
bir el aleti kullanılacağı zaman elektrik kablolarının
kontrolu yapılmalı, iĢçi kullanacağı el aleti
hakkında bilgi sahibi olmadır. Döner aksamı
bulunan el aletlerinin elektrik kaçağına karĢı
bakımları olmalı, kullanılmadıkları zaman fiĢten
çekilmeli ve mutlaka koruyucu donanımları takılı
olmalıdır. ÇalıĢanın kiĢisel koruyucu donanımı da
olmalıdır. Çünkü yapılan iĢin türüne göre parça
sıçramaları, batmaları olabilir. Kablolara takılma ve
düĢme, ortam dağınıklıklarından kaynaklanan
tehlikelere de dikkat edilmesi gerekir.
2012 yılında SGK verilerine göre cisim/cisimlerin
sıkıĢtırılması, ezmesi, batması, kesmesi sebebi ile
oluĢan kazaların sayısı 19.579 olarak görülmüĢtür.
Kazaları önlemek ve güvenli çalıĢmalar için kiĢisel
koruyucu donanımlar kullandırılmalı ve çalıĢanlar
eğitilmelidir. Kullanılan aletlerin periyodik
kontrolleri yapılmalı ve koruyucu techizatları
bulundurulmalıdır. Kazasız çalıĢmalar dilerim.
AyĢegül Serencem TEHCĠ
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
Çevre Mühendisi
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AVRUPANIN ÖNDE GELEN Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÜRETĠCĠSĠ
ARTIK TÜRKĠYE ‘DE
UCUZ FĠYAT ZAMANINDA TESLĠM

GÜRKAYA Ġġ GÜVENLĠĞĠ LTD ġTĠ
Ġstasyon Mah. Ġstasyon Cad. No:1403/2sk.No:5 Gebze / KOCAELĠ
Tel: 0262 646 44 99 Fax:0262 646 44 98
www.gurkaya.net info@gurkaya.com.tr
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CerrahpaĢa Mah. K.M.PaĢa Cd. BaĢçı Mahmut
Cami Sk. No:22/4 CerrahpaĢa / Ġstanbul
0 (212) 530 46 96 info@bio-ada.com
Hizmetlerimiz

Portör Taraması
Biyokimya
Hemogram
Seroloji
Hormon Testleri
Spermiyogram
Mikrobiyoloji
Evlilik Testleri
Gebelik Testleri
Karaciğer Fonsiyon Testi
Kanser Tarama Testleri
Tam Kan Sayımı
Kan Yağları Ölçümleri
Gaita (DıĢkı) Tahlilleri
24 Saatlik Ġdrar Testi
EKG ve Kalp Fonksiyon
Ölçümleri

NUMUNE ALDıRMANıZ LAZıM
EVINIZDE VEYA Iġ YERINIZDE
DIġARIYA ÇIKMANIZA ENGEL
OLAN BĠR SORUNUNUZ MU
VAR?

Çözümü Bizde
Evde / iĢ yerinde numune alma
hizmetimiz için
(212) 530 4696 nolu telefonu
arayabilirsiniz.
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