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Not: Bültendeki paylaĢılan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
Merhabalar
Değerli ĠSG profesyonelleri ve gönüldaĢlarımız;

Mahmut CĠHAN
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
ĠSGDER Yönetim
Kurulu BaĢkanı

Bir fuara özel tanıtım bülteni ile sizlerle beraberiz. Bizler kimiz kısaca
bahsedecek olursak. Ġlk olarak 2004 yılında „ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve
Teknikerleri Derneği‟ adıyla yola çıktık daha sonra adımızı 2009 yılında „ĠĢ Güvenliği
Uzmanları Derneği‟ Olarak revize ettik . Resmi kayıtlarda da adımız ve dernek
kuruluĢumuz 2009 olarak tescillendirdik. Daha sonraki yıllarda baĢlangıçta Kocaeli ili
olan faaliyet alnımızı önce Marmara bölgesine daha sonra tüm Ülkemize yaydık. 2014
yılı sonuna kadarda her bölgede en az bir il olmak üzere toplam 45 ilde temsilcilik
oluĢturduk. ÇeĢitli görüĢ ayrılıları sonucunda da derneğimizde yaprak dökümü
dediğimiz küçük çaplı bir dönüĢüme uğradık. Bizden ayrılan arkadaĢlarımızda kendi
içinde dernekleĢerek bu alan hizmet vermeye devam ettiler. Sonuç olarak 25 ilde
sağlam yapılanmamızı tamamladık. Bu illerden 14 tanesinde de dernekleĢerek
ĠSGDERFED ( ĠĢ Güvenliği Uzmanları ve Profesyonelleri Dernekleri Federasyonu‟)nun
temellerini 2015 yılı içinde atmıĢ olduk.
Belki merak edenler vardır diye Ģunu da hatırlatmak isterim. Bizim hiçbir parti veya
benzer oluĢumla bağlantımız yoktur. Ġnsan değerlidir diyen ve insana değer veren bir
grup kararlı insanlar topluluğuyuz o kadar. Bizler faaliyetlerimizi Yurt içi ile
sınırlandırmadık, Bu uğurda dünyadaki sistemleri incelemek ve bu sistemlerin iyi
yönlerini alarak ülkemize entegre etmeye yönelik olarak bir çok AB projesine katkıda
bulunduk. 2012 yılında çıkan 6331 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan
birçok yönetmelik ve tüzüklerle ilgili bilimsel çalıĢmalar yürüterek görüĢlerimizi sosyal
taraf olarak kanun hazırlayıcıları ile paylaĢtık.
Uzmanlık sınavlarında çıkan hatalı sorularla ilgili olarak bilimsel bir çalıĢma yürüterek
dava açacak arkadaĢlarımıza hem dokuman desteği sağladık hem bazı arkadaĢlarımızı bu
davalarda taraf yaparak, mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili çalıĢmalar yürüttük. Ġnsan
değerlidir diyerek çıktığımız bu yolda Tüm ülkemizde bize gelen talepler doğrultusunda
ücretsiz seminerler düzenledik. Bu alanda bize desteklerini esirgemeyen değerli
hocalarımıza ve katılımcılara ayrıca çok teĢekkür ediyorum. Katıldığımız Fuarlarda da
bu geleneğimizi devam ettirdik. Bizler seminer konularını seçerken hangi konularda
ihtiyaç var ? Hangi konularda daha faydalı olabiliriz? Hele hele son zamanlarda var olan
bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçebiliriz ? Bunu düĢünerek hareket etmeye özen
gösteriyoruz.
Bunların dıĢında henüz baĢlangıç aĢamasında olan bir projemizden de sizlere
bahsetmek istiyorum. Web sitemizde duyurusunu görebildiğiniz gibi „Sizin Orada Neler
Oluyor‟ Projesi. Bu proje ile sahada çalıĢan profesyonellerin ve iĢçilerin yaĢadığı
sıkıntıları Aylık olarak çıkardığımız bültenlerle herkese duyurmak istiyoruz. Yine aynı
sorunları senaryolaĢtırarak mini skeçler Ģeklinde dijital ortama aktaracağız. Bu
oluĢturduğumuz videoları da televizyon kanallarında, eğitimlerde, seminerlerde, sosyal
medya da paylaĢarak hiçbir kar amacı gütmeden farkındalık oluĢturmayı planlıyoruz.
Çünkü biz bu yola çıkarken slogan olarak „Ġnsan Değerlidir‟ dedik ve insana
dair ne varsa içinde bizde varız. Derneğimizin varlığı sürdüğü sürece de bu uğurda
çalıĢmalar devam edeceğiz. Sizlerden de bu yönde katkılarınızı bekliyoruz.
Saygılarımla
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
DERNEK ĠÇĠ
GÖREVLENDĠRME VE ĠL SORUMLULARIMIZ
Mahmut CĠHAN
Yönetim Kurulu BaĢkanı
isgder@gmail.com
0 555 706 78 81
------------------------------------Sevim MACĠT
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
535 309 2095
------------------------------------Osman SAYAR
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
0 507 406 81 30
------------------------------------Ali Ġhsan OTO
Dernek Genel Sekreteri ve Ġdari ĠĢler Sorumlusu
0 532559 14 86
------------------------------------Serap TUFAN
Dernek Muhasibi
0 532 377 47 22
------------------------------------Mert MAVĠġ
Reklam Tanıtım Pazarlama Sorumlusu
0 544 762 71 44
------------------------------------Hüseyin ÇĠÇEK
ĠletiĢim Sorumlusu
0 530 788 64 35
------------------------------------Mehmet Ali ECE
Yurt DıĢı ĠliĢkiler Sorumlusu
0 544 420 0070
------------------------------------Tugba CURA
Organizasyon Sorumlusu
0555 851 05 01
------------------------------------Muzaffer Oğuz
Eğitim Sorumlusu
0507 841 74 81
……………………….
Ali Ertan BOZDAN
Mersin Ġl Sorumlusu
0537 814 19 78
……………………….
Emine GÜNBATAR
Van il Sorumlusu
0 553 535 53 23
DĠĞER ĠLLERE YÖNELĠK
SORUMLU ÇALIġMALARIMIZ
DEVAM ETMEKTEDĠR.

Nilgun KAZAK
Aydın ve Ġzmir Sorumlusu
0 533 774 8129
------------------------------------Ahmet BAYDĠLLĠ
Gaziantep Sorumlusu
0 532 597 0997
------------------------------------Fatih ALTUNTAġ
Sakarya Sorumlusu
0532 707 52 95
------------------------------------Yüksel KURT
Samsun Sorumlusu
0 532 736 4162
------------------------------------Murat ERDEM
EskiĢehir Sorumlusu
------------------------------------Nurullah GÖK
Konya Sorumlusu
0 532 592 00 42
------------------------------------Eyüp CĠHAN
Kütahya Sorumlusu
0 533 398 20 13
------------------------------------AyĢegül VURAL
Antalya Sorumlusu
0545 791 23 59
------------------------------------Ġsmail SARIKAYA
Bursa Sorumlusu
0 535 325 11 07
------------------------------------Remzi Gökhan KAZAK
Hatay Sorumlusu
…………………………….
Abdulkadir UĞURLAR
ġanlıurfa Ġl Sorumlusu
0531 299 86 67
…………………………….
Mustafa CĠHAN
KırĢehir Ġl Sorumlusu
0 532 587 64 29
…………………………….
Fatih ALBAYRAK
GümüĢhane Ġl Sorumlusu
0543 413 22 57
ĠLETĠġĠM ĠÇĠN
isgder@gmail.com veya
0 555 706 78 81
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
DERNEK KURULUġU TARĠHĠ YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ
TARĠHÇESĠ
•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 !
•ÇASGEM ile beraber Avrupadaki Ģ güvenliği
uygulamalarını inceleyerek ülkemize entegre
edilmesi için gerekli olan çalıĢmaları yürütüyor.
•Üniversiteler ve MEB bağlı okullarda ve Bazı
Belediyelerde Güvenlik kültürü oluĢturmak için
farkındalık seminerleri düzenlemeye devam ediyor.
PROJELERĠMĠZ
- 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 iĢ güvenliği
seminerleri düzenlemek
-ĠĢveren ve çalıĢanlara yönelik mevzuat ve iĢ
güvenliği bilincini artırmak için faaliyetlerde
bulunmak
- Gerek sanal ortamda gerekse gerçek ortamda
bilgilendirici bültenler hazırlayarak uzmanlara
yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

-HEDEFLERĠMĠZ
- 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
- ĠĢ Güvenliği Uzmanları Federasyonunu Kurmak
- Devlet sivil toplum bütünleĢmesini sağlayarak
mümkün olduğu kadar en uç noktaya kadar güvenlik
kültürünün yaygınlaĢmaĢını sağlamak.
YÖNETĠM KURULU

ÜYELERI
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Mahmut CĠHAN
Sevim MACĠT

3

Osman SAYAR

4

Ali Ġhsan OTO

BaĢkan
BaĢkan Yardımcısı
BaĢkan Yardımcısı
Genel Sekreter
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Serap TUFAN

Muhasip
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Hacer KAYHAN

Yönetim Kurulu Üyesi
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RüĢtü UÇAN

Yönetim Kurulu Üyesi

8

Hüseyin ÇĠÇEK

Yönetim Kurulu Üyesi

9

Muzaffer OĞUZ

Yönetim Kurulu Üyesi
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Mert MAVĠġ

Yönetim Kurulu Üyesi

1

DENETĠM KURULU
1
2
3

4
5
6

Tuğba Cura
Ahmet BAYDĠLLĠ
Yavuz KARABULUT
Nazife Ümid ĠSKĠT
Ziya TOSUN
Veysel KUTLU

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

ÜYELERĠ
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

https://twitter.com/isgder1

Yeni Adresimiz : Güney Mah. Albay Sok. No:6 E-5 kenarı KĠM 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
ÇEġĠTLĠ TV KANALLARINDA ĠSGDER ADINA AÇIKLAMALARDA BULUNDUK

www.isgder.com
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
YAZILI BASINDA DEMEÇLER VERDĠK.

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ - ÇASGEM - ĠSGDER ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE BELEDĠYE
PERSONLLERĠNE YÖNELĠK FARKINDALIK SEMĠNERLERĠ DÜZENLENDĠ BU
SEMĠNERLER 8 HAFTA VE HER BĠR EĞĠTĠM 8 SAAT SÜRDÜ

KONFERANS VE SEMPOZYUMLARA KATILDIK
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
EĞĠTĠM VE BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERLERĠ DÜZENLEDĠK

www.isgder.com
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
TOPLANTILARIMIZIN DIġINDA PĠKNĠK KAHVALTI VE ĠFTAR YEMEKLERĠNDE DE
BĠRLĠK BERABERLĠK ĠÇĠNDEYDĠK

www.isgder.com
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
Gaziantep ĠĢ Güvenliği Uzmanları ve Profesyonelleri Derneği
Derneğimiz 08.03 2015 tarihinde kuruldu. Yapılan genel olağan kurul sonrası eni
yönetim belirlendi ve dernek faaliyetleri olarak aĢağıda belirtilen konulara
öncelik verileceği konusunda görüĢ birliğine varıldı.
Yönetim Kurulu;
BaĢkan:
Dilek ġen
•
BaĢkan Yrd:
Ahmet Baydilli
•
Sekreter:
Mehtap Korkmaz
•
Sayman:
Yasemin Özdemir
•
Üye:
Kemal Yaz
•
Üye:
Sefa Koca
•
Üye:
Sebahat Kaya

ESĠSGDER, EskiĢehir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği
16/01/2015 tarihinde Valilik Ġl Dernekler Müdürlüğüne baĢvuruda bulunulmuĢtur.
Gerekli incelemenin yapılmasından sonra 23/01/2015 tarihli cevabi yazı ile
Dernek tüzüğümüzün uygunluğu ve derneğimizin kuruluĢu onaylanmıĢtır.
ESĠSGDER, ESKĠġEHĠR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
PROFESYONELLERĠ DERNEĞĠ Kurucu Üyelerin ;
Adı ve Soyadı : Görevi
( Belge Durumu) :
1- Murat ERDEM --- BaĢkan ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, A )
2- Osman MOLLAOĞLU --- BaĢkan Yardımcısı (ĠĢyeri Hekimi)
3- ġahin SARIÇOBAN --- Sayman ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, A )
4- Ergin DEMĠRKOL ---Sekreter ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, A )
5- Tayfun ÜRKER ---Üye ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, B )
6- Hatice KOZLU --- Üye ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, C )
7- Faik HAMULU --- Üye ( ĠĢ Güvenliği Uzmanı, C )

HATAY Güvenliği Uzmanları Derneği
Derneğimiz 12 Aralık 2014 tarihinde 18 üye ile Hatay Ġskenderun da kuruldu. Ġlk
genel kurulumuzu ġubat ayında tamamladık. Dernek Görev dağılımı
aĢağıda ki gibi gerçekleĢti
•
R. Gökhan KAZAK
Yön. Kur. BĢk. ( B ĠĢ Güvenliği Uzmanı)
•
Ali KAHRAMAN
Yön. Kur. BĢk. Yrd. ( Avukat)
•
Cavit EROL
Sekreter ( C ĠĢ Güvenliği Uzmanı)
•
Mustafa KAYA
Muhasip ( Muhasebe Uzmanı )
•
Bahri KARACA
Üye ( A sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı)
•
BeĢir BAYSOY
Den. Kur.BĢk.( ĠĢletme Uzmanı)
•
Dilara SOYSAL
Üye ( C ĠĢ Güvenliği Uzmanı)
•
Hasan TOPAL
Üye ( C sınıfı ĠĢ güvenliği Uzmanı)

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
ġalıurfa ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalıĢma alanının etkinleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi
için araĢtırmalar, bilimsel ve sosyal nitelikteki, mesleki eğitimler, Güvenlik
Kültürünün yaygınlaĢtırılması kurs seminer, konferans gibi çalıĢmaları
destekleyerek bu konuda proje geliĢtirmek.
BaĢkan:
Kadir UĞURLAR
BaĢkan Yrd. Ahmet ÖZDEMĠR
Sayman
Abdullah KIRMIZI
Sekreter
Bülent UĞURLAR
Üye
Bedir BAZIK
Üye
Murat DEMĠR
Üye
Ömer DEMĠR

Sakarya ĠĢ Güvenliği Uzmanları ve Profesyonelleri Derneği
Dernek Merkezi: Karasu/ Sakarya
Yönetim Kurulu üyeleri
BaĢkan: Fatih ALTUNTAġ
BaĢkan Yardımcısı: Yusuf ġĠRĠN
Genel Sekreter: Melike ERCAN
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
YÜKSEKTE ÇALIġMA EKĠPMANLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERĠ

Osman SAYAR
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
ĠSGDER
BaĢkan Yardımcısı

Ülkemizde iĢ kazalarının sıklıkla yaĢandığı sektörlerden biri olan inĢaat sektöründe, en
çok yüksekten düĢme kazaları yaĢanmaktadır. Bunun için gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. ÇeĢitli önlemlerle ikame, mühendislik, toplu korunma, kiĢisel korunma
…gibi riskleri ortadan kaldırmak yada asgari düzeye indirmemiz gereklidir.
Yüksekte çalıĢma yapanların kullanması gereken ekipmanlar ve toplu korunma
yöntemleri ile birlikte iĢ kazaları büyük önlemle engellenebilir. ĠnĢaatlarda çalıĢma
yapılırken kalıp aĢamasıyla birlikte açıkta olan dıĢ döĢeme boĢlukları , asansör boĢlukları
, Ģaft boĢlukları , merdiven boĢlukları , çatı kenarları gibi yerler ilk olarak kapatılmalıdır.
Etrafları korkuluklarla çevrilmelidir. Korkuluklar en az 1 metre yüksekliğinde , ana ve
ara korkuluk olmak üzere , korkuluklar arası en fazla 47 santimetre geniĢliğinde, en az
15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır. Ayrıca korkuluklar yapıldığı zaman
etrafını emniyet alan Ģeridi ile çevrilmesi görsel olarak da çalıĢanları da ikaz etmek adına
dikkat çekici olmaktadır. Asansör , Ģaft boĢlukları gibi düĢmeye sebep olabilecek
alanları da güvenlik ağları ile kapatmak , toplu korunma yöntemi adına gereklidir.
Yazıda genel olarak toplu korunma yöntemlerinle birlikte esas değinmek istediğim
yüksekte çalıĢma yapan kiĢiler için kiĢisel koruyucu donanım ekipmanlarını anlatmak
olacaktır.

Ġlk olarak yüksekte çalıĢma yapılacak alan iyi belirlenmelidir. Dikey alanda mı çalıĢma
yapılacak ? Yatay alanda mı çalıĢma yapılacak ? Kuyularda mı , çatılarda mı ? … gibi
sorulara cevap verdikten sonra uygun kiĢisel koruyucu donanım ekipmanları belirlenir.
Önceden bel tipi emniyet kemerleri kullanılmaktaydı. Fakat düĢme durumunda çalıĢana
verdiği zararlardan dolayı, paraĢüt tipi emniyet kemerleri tercih edilmelidir. Tüm vücudu
düĢme anında koruyabilmesi adına uygun bir ekipmandır. ParaĢüt tipi emniyet kemeri ,
lanyardlar yardımı ile ankraj noktalarına bağlanmalıdır. Lanyardlar Ģok emicili olmalıdır.
Özellikle ilk noktadan baĢlarsak , bağlantı noktasının düĢme önleyici sistemin güvenle
bağlanması gereken noktadır. Bağlantı noktasının düzgün seçimi kullanıcı güvenliği için
büyük önem taĢımaktadır. En önemli konu ise bağlantı noktasının düĢme esnasında
ortaya çıkacak kuvvete karĢı dayanıklı olmasıdır. Bağlantı noktaları mapalar ile
yapılabilir.
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Mobil ankraj bağlantı elemanları ile daha pratik ve çoklu kullanım sağlanabilir. Mobil
kolon ankraj bağlantısı, Dikme ankraj ,konsolankraj … gibi sistemler ile yatay
çalıĢmalarda emniyetli bir Ģekilde bağlantı yapılabilir. Sıra ile emniyet kemerine gelirsek
, paraĢüt tipi emniyet kemeri EN361 standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca lanyardlar ,
karabinalar, düĢüĢ durdurucular , geri sarımlı sistemler ile birlikte uyum içinde
bağlanmalıdır. Tüm kiĢisel koruyucu donanım güvenliğini sağlamadan önce toplu
korunmaya önceliğimizi sağlamıĢ olmamız gerektiğini tekrardan hatırlatmalıyım. En son
aĢamada da olası bir kaza anında düĢen personele, kurtarma çalıĢmasının nasıl yapılması
gerektiği ve uygun ve güvenli kurtarma çalıĢması yapılmalıdır. Bunun için tatbikatlar
yapılmalı ve eğitimli ekipler ile kurtarma çalıĢması yapılmalıdır. DüĢmeyi engelleyici
sistemler kadar, düĢme anından sonra da yapılacak iĢlemler önemlidir . Havada asılı
kalan kiĢide çeĢitli sağlık sorunları oluĢabileceği gibi , ipin gevĢeme durumu , sabit
noktalara çarpma gibi risklerde mevcuttur.
Yatay çalıĢmalarda en az iki noktadaankraj noktalarına çelikten yaĢam hattı çekilerek ,
paraĢüt tipi emniyet kemeri Ģok emicililanyardla , yaĢam hattına karabina yardımı ile
bağlanmalıdır.
Dikey çalıĢmalardan da bahsedecek olursak ;
Dikey çalıĢmaları genelde yüksek katlı binaların dıĢ cephelerinde, yüksekte çalıĢılan
merdivenlerde, Telefon ve mobil alıcı ve verici antenlerin monte edildiği kulelerde,
televizyon anten alıcı ve verici kulelerinde, elektrik iletimi ve dağıtımı için kullanılan
kulelerde, çimento sektörü ve gıda
tesislerinde bulunan
silolarda,
Rüzgar
Türbinlerinde , özellikle yüksekte çalıĢan ve merdiven kullanarak bakım, montaj iĢleri
yapan personelin güvenli iniĢ ve çıkıĢ iĢlerinde yapılan çalıĢmalar olarak
nitelendirebiliriz.
Dikey çalıĢmalarda genel olarak , yatay çalıĢmalar gibi önlemler alınsa da kendi içinde
farklılıkları mevcuttur. Yatay yaĢam hatlarının çekilmesi uygun değildir. Dikey
çalıĢmalarda dikey yaĢam hatları kullanılmalıdır. Dikey yaĢam hatları üst noktadan
bağlantısı yapılan hat üzerine bağlantı yapılarak çalıĢma yapılır. DüĢmeyi engellemek
içinde halat durdurucu sistemler ile bağlantı yapılmalıdır. Dikey yaĢam hatları, her bir
çalıĢan için ayrı ayrı çekilmelidir. Yatay yaĢam hatları ise aynı hat üzerine birkaç kiĢi
bağlantı yapabilir.
Genel olarak düĢme durdurucu sistemler, yaĢam hatları , emniyet kemerleri , güvenlik
ağlarından bahsetmiĢ olsam da en önemli korunma yöntemi eğitimden geçmektedir.
Bilinçli bir personel eksiklikleri fark ederek gerekli tedbirleri almak ister . Fakat
eğitimsiz ve yeterli bilince sahip olmayan çalıĢan ise tüm korunma önlemlerine rağmen
hatalı davranıĢ sergilemeye devam edecektir. Bu yüzden çalıĢanlara, çalıĢtıkları iĢ ile
ilgili olarak tüm bilgileri ve eğitimleri verilmelidir.
15

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
UNUTMAK LAZIM

H.Latif ĠġÇEN
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
FSL GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ
HĠZMETLERĠ

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanında Ģikayet edilen en önemli konularda bir çalıĢanın
unutmasıdır .Unutma, Hatırlamaya yada değerli görmeme yetisine denir. ĠĢyerinizde
çalıĢanlarınıza verdiğiniz bir iĢ sağlığı ve güvenliği eğitim sonrası ciddi bir sınav
yaparsınız, belki de her çalıĢanınız en yüksek notu almayı baĢardı.Eğitim sonrası yapılan
sınav puanı çalıĢandan fazla sizi memnun eder haz alırsınız. Belirli süre sonunda sınava
girmiĢ olan baĢarılı öğrencilerden birinin kaza geçirdiğini duyarsınız, kaza analizini
yaptığınızda hayal kırıklı yaĢarsınız. Kaza sizin daha önce verdiğiniz eğitim
konularından birinden olmuĢtur. Kaza geçiren çalıĢan yüksek puan almıĢ bir çalıĢan
olmasına karĢın neden kaza yaptı ? Eksik olan unsur nedir ? Soruları sizi rahatsız eder….
Levi Strauss „un dediği gibi yapının sorununu tek bir nedene bağlama imkanınız yok
ama ana nedenden baĢlayarak ele alabiliriz. Bu makalemde değerli görmeme ve
Unutma konusunu ele alacağım;
Unutma denen bir olay yoktur, unutma yerine hatırlayamama diyebiliriz. Neden
bu Ģekilde ifade etmiĢ olduğumu soran arkadaĢlarıma „‟ KiĢiler yani birey yaĢadığı ve
duyduğu her Ģeyi hafızasının korteks bölümüne kaydeder . Kayıt öncesi ise amigdala
değerli görülüp görülmeyeceğine karar verir. Yani amigdalanın değerli görme kaydını
yaptığı bir konunun kortekse kayıt edilmesi mümkün değildir. Bilinçli kısım da kaydı
yapılmayan bir konunun yaĢamsal faktörler içinde yer alması ve davranılması mümkün
değildir. Peki korteksteki bu kayıt neden kullanılmaz ya da değerli görülmez? Zihinde
saklanan veri yeri geldiğinde bilincine çıkarır. Korteksten kullanmadığımız Ģeyler ise
bilinç dıĢını oluĢturur. Aslında bizim hatırlayamadığımız Ģeyler bilinçdıĢımızda
bulunmaktadır bilinç dıĢı olarak tarif edilen bölgeden mühim ola bunları bilincimize
çıkarabilmemizdir. ÇeĢitli yöntemlerle Bilincimize çıkaramadığımız Ģeyler hipnotik
kelimeler ve kültürel aĢılamalarla düzeltilebilir. Burada önemle üzerinde durduğum
kısım bu çalıĢmanın kimin tarafından yapılması gerekliliğidir.
Ne yazık ki Ülkemizde henüz kültürleĢme , kültürel özümseme planları bilinçli
çalıĢmalarla sunulamamaktadır. FSL Eğitim ve DanıĢmanlığın uygulamıĢ olduğu yaĢam
güvenliği modeli Türkiye de tektir. Bilinçli bir ekiple yapılan çalıĢma sonucunda
gerçekçi çözümler üreterek baĢarı sağlanmaktadır. Ücretsiz olarak değerlendirme ise bu
kurum tarafından yapılmaktadır.
Unutkanlık bazı yönlerden insan için oldukça yararlı bir durumdur. Kaza olmuĢ
bir tesiste çalıĢanların ciddi kazalanmayı unutmaması aslında depresyondan geç çıkmaya
neden olur ve peĢ peĢe kazalar meydana gelir. Ġnsanın yaĢadığı kötü olayları unutmaması
mümkün değildir. Unutmak ciddi bir ihtiyaçtır. Günümüzde ise sektörel yanlıĢlıklardan
birisi sürekli olarak kazaların bilimsel yaklaĢım ve ifadeler seçilmeden nevrotik vakalara
sebep verilecek Ģekilde çalıĢanlara sunulmasıdır. ÇalıĢan anlamsız bir Ģekilde olumsuz
düĢünce ve görüntüler ile hem mutsuz olacak hem de çalıĢma yaĢamını çekilmez hale
gelmesine neden olacaktır. KiĢi etrafındakilerin sürekli olumsuz yönlerini hatırlayarak
huzursuz olacaktır. Bundan dolayı unutmak ihtiyaçtır.
ġirket içinde verilen eğitimler ne kadar çok beden duyusuna hitap ederse o kadar kolay
öğrenilir ve tekrar hatırlanır. Stresten uzak kalmak ,kaygıdan ve üzüntüden uzak
kalmakta öğrenmeyi kolaylaĢtıracaktır.
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GÜVENLE BÜYÜ PERAKENDE
Son yıllarda iĢletmeler için insan kaynakları, kalite, çevre gibi konuları yönetmenin
yanı sıra, iĢ sağlığı ve güvenliğini de yönetmek önemli bir sorun olarak karımıza
çıkmaktadır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğini iyi yöneten kuruluĢlar, piyasada rekabet avantajı
sağlarken, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetini de minimize ederek
karlılıklarını
arttırmaktadırlar.
ĠĢ güvenliği çalıĢmaları (ülkemiz bazında ele alırsak) perakende sektöründe tam
olarak istenen düzeyde olmamak ile birlikte, bunun gerçekleĢmemsinde bir çok
bileĢenin faktörü olduğunu ifade etmek gerekir. Bu bileĢenleri baĢlıklar altında
Sedat ÇĠMEN
incelersek;
B Sınıfı
Perakende sektöründe iĢ sağlığı ve güvenliği açısından sorunlar;
ĠĢ Güvenliği Uzmanı - ĠĢyerinde iĢ güvenliği yönetim sisteminin olmaması…
- Sağlık gözetimi; ĠĢletmelerde personel iĢlerinin önemli kalemlerinden birini sağlık
raporları teĢkil eder ki bunu sağlık gözetimi olarak da ifade edebiliriz. Sağlık
gözetiminin doğru bir Ģekilde yapılmaması, aslında iĢe alım sürecinin de tam olarak
gerçekleĢmediğini ki ciddi sağlık problemleri sonucu düĢünülen pozisyona getirilmiĢ
personelden istenen verim alınamamakta ve sonucunda iĢ akdinin feshi
gerçekleĢebilmektedir.
- Personel iĢleri açısından diğer bir husus ise (sektörsel olarak da önlenmesi kolay
olmayan) „personel devir hızıdır‟.Zira mevzuat gereği yapılmıĢ olan iĢ güvenliği
çalıĢmalarında kimi personeller özel eğitim verilmesi/alınması gereken farklı görevleri
yerine getirebilmektedir. (çalıĢan temsilcisi, yangın söndürme ekip üyesi, ilkyardım
ekip üyesi, iĢ güvenliği kurul üyesi vs…)Fakat personel sirkülâsyonu fazla olması
durumunda iĢ güvenliği çalıĢmaları da bundan olumsuz etkilenebilmektedir.
“Doğru iĢe doğru personel yerleĢtirilme” anlayıĢının tam olarak yerine
getirilmemesi,tabiri diğerle iĢ güvenliği kurallarından “iĢin ehli olma” kaidesinin
dikkate alınmaması sonucunda iĢ kazası gibi istenmeyen olası durumlar meydana
gelebilmektedir.
- ĠĢyerinin ergonomik olmayan çalıĢma koĢulları ve fiziksel risk etmenlerinin iĢ
güvenliği koĢullarına uygun olmaması da ayrı bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır.
- MaaĢ, stres, fazla çalıĢma süreleri, yeterli dinlenme saatlerinin olmaması gibi
örneklerini arttırabileceğimiz “psikolojik risk etmenleri” açısından yetersiz olan bir
iĢyerinde iĢ güvenliği çalıĢmaları olumsuz etkilenecektir.
Perakende sektöründe iĢ sağlığı ve güvenliği açısından riskler;
Yönetimsel riskler; iĢin ehemmiyetine varılmamıĢ yönetim anlayıĢı… Maalesef
perakende sektörü ilk bakıĢta kiĢide bazı tehlikelerin varlığını hissettirmese de
potansiyel tehlikeleri iĢin iĢletiĢi sırasında gözlemleyebilmekteyiz. Mesele, iĢ
güvenliğini sadece endüstriyel makinelerinin olup olması açısından değerlendirmek
olmamalı. Sadece insan faktörünün varlığının oluĢabilecek tehlikelerin kaynağı adına
önemli bir faktör olduğu unutmamalı.
Ergonomik, kas iskelet sistemi hastalıklarının oluĢturabileceği potansiyel
tehlikeler.
ĠĢverenlerin maliyetleri sadece iĢ güvenliği çalıĢmalarına yapılan masraflar olarak
görmesi ve bu konuda basit çözümlerin dahi ertelenmesi/gerçekleĢtirilmemesi.
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Perakende sektöründe iĢ sağlığı ve güvenliği açısından beklentiler-yapılması
gerekenler;
Perakende sektörünün çalıĢanlarını korurken iĢverenin de mağduriyetini
engelleyecek daha kapsamlı mevzuat çalıĢmaları yapılabilir.
- Mevzuat gereği iĢ güvenliği uzmanları yeri geldiğinde hizmet verdiği iĢvereni
bakanlığa bildirmek zorunda olup,gerekli bildirimi yapmaması halinde uzmanın
aleyhinde geliĢebilecek olumsuzluklar yönetmelikte ifade edilmemiĢtir.Maalesef
burada iĢ güvenliği tamamen iki ucu sivri bıçak misali kanuni hükmü yerine getirmesi
halinde iĢinden olması muhtemel iken, diğer açıdan da devlet karĢısında
sorumluluğunu yerine getirmemiĢ olacağından hakkında olumsuz geliĢmeler
olabilecek ve yerine göre uzmanlık belgesini kaybetmeyle ile sonuçlanabilecek bir
süreç ile karĢı karĢıya kalabilecektir. Burada yapılması gereken en önemli husus
devletin, iĢ güvenliği uzmanından ”ispiyonculuk” yapmasını istemek yerine denetim
kademesinde yer alan müfettiĢlerin sayısını arttırarak bunu kendisinin tespit etmesidir.
Aksi takdirde, mesele olumsuzlukları “sümen altı etmekten” ileri gitmeyecektir. Yani,
ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin tüm düzenleme ve uygulamalarda devletin koruyucu
olarak aktif denetim ve gözetim yetkisi de bulunmalıdır.
- ĠĢverenin iĢ güvenliği çalıĢmalarını ek maliyet, bir yük olarak görmesinden ziyade
daha çok iĢin, personel verimini artıracak bir çalıĢma olduğunu kabul etmesi ve
dolayısıyla buna bağlı olarak kazancının da (özellikle uzun vadede) doğru orantılı
olarak artacağının bilincinde olması gerekmektedir. Nitekim kurumsal veya
kurumsallaĢma yolunda belirli çalıĢmalar yapan Ģirketlerin üzerinde durdukları
“performans” çalıĢmasına iĢ güvenliği baĢlığını da ekleyerek, gerek iĢ güvenliği
algısının üst yönetim tarafından ne kadar ciddiye alındığı tüm çalıĢanlara (ve hatta
paydaĢlara ki günümüzde özellikle ihracat yapan Ģirketlerin müĢterilerinden iĢ
güvenliğine önem vermelerinin kendileri için bir tercih seçeneği olduğunu
biliyoruz)göstermiĢ olmak gerekse performans göstergesinde baĢarı grafiğini
yükseltmek için iĢ güvenliği konusunda çalıĢanların ayrıca bir gayreti olacaktır ki bu
da sonuçta iĢveren için önemli bir kazançtır.
- Devlet teĢvikleri açısından iĢverenlere (iĢ güvenliği alanında) verilmesi planlanan
bazı imtiyazlar sadece tek parametre olarak, iĢ kazaları dikkate alınarak
düĢünülmemelidir. Zira, iĢ güvenliği konusunda üzerinde düĢeni yapan fakat resmi
kayıtlara en ufak iĢ kazasını dahi bildiren iĢverenler bir nevi cezalandırılmıĢ
olabileceği için daha kapsamlı ve iĢletmelerde iĢ güvenliği kültürü oluĢturma adına
neler yapılacağı devletin yetkili makamları tarafından tekrar masaya yatırılmalıdır.
- Yayımlanan mevzuatların hazırlık aĢamasında ( özellikle sektörsel olarak ilgili
Ģirketler ile) ilgili bakanlıkların yapacağı çalıĢtay /toplantılar söz konusu kanuni
hükümlerin (Kanun-yönetmelik-tebliği-tüzük vs …) iĢletmelerde daha kısa zamanda
ve daha verimli bir Ģekilde benimseneceği dikkate değer ayrı bir konu olarak ele
alınmalıdır.
http://kaynakakademi.com/article.aspx?ID=347
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Kapalı Alanlar Büro ÇalıĢanlarında Meslek Hastalıklarını
Tetikliyor
ĠĢin tabiatı gereği sürekli olarak kapalı alanlarda çalıĢmak zorunda kalan
çalıĢanlarda bir takım rahatsızlıklar görülmeye baĢlıyor. Bunlardan bir tanesi
de aĢağıdaki bilgilere göre D vitamini eksikliğinden kaynaklanan prostat
kanseri.

Mustafa ERSÖZ
B Sınıfı
ĠĢ Güvenliği Uzmanı

Clinical Cancer Research dergisinde yayınlanan yeni bir çalıĢmada; D vitamini
eksikliğinin agresif prostat kanserine yol açtığınından bahsediliyor.
Chicago'daki Northwestern University Feinburg Tıp Okulu'na bağlı Üroloji
Bölümü'nde Yardımcı Doçent olan Dr. Adam B. Murphy'nin çalıĢmasına göre; D
vitamini iyi huylu ve kötü huylu prostat hücrelerinin farklılaĢmasına ve büyümesine
etki ediyor.
D vitamini azlığı, erkeklerde azgın prostat kanserinin ortaya çıkma riskinin önceden
belirlenmesi hususunda indikatör görevi görüyor.
ÇalıĢma; 2009 ve 2013 yılları arasında, 275 Avrupa menĢeli Amerikan erkek ve 273
Afrikalı menĢeli Amerikan erkek hasta üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ.
40-79 yaĢ arasındaki erkekler anormal PSA(prostate-specific antigen) veya
DRE(digital rectal examination) test sonuçlarından sonra ilk prostat biyopsisine tabi
tutulmuĢlar. Tüm gruplarda toplamda 168 kiĢiden alınan biyopsi sonuçlarına göre bu
kiĢilerde prostat kanseri teĢhisi konmuĢ.
AraĢtırmacılar; erkeklerdeki D vitamini seviyesini saptamak için, onların
kanlarındaki 25-hydroxyvitamin D(25-OH D) seviyesini ölçtü. 25-OH D'nin normal
değer aralığı 30-80 ng/ml dir.
Daha düĢük D vitamini seviyesi, daha yüksek bir azgın prostat kanseri riski
demektir.
Afrika menĢeli Amerikan erkeklerin 25-OH D seviyesi(16,7 ng/ml), Avrupa menĢeli
Amerikan erkeklerin 25-OH D seviyesinden(19,3 ng/ml) daha düĢük çıktı.
En yüksek 25-OH D seviyesine sahip Afrika menĢeli Amerikan erkeğinde bu
değer 45 ng/ml iken, en yüksek 25-OH D seviyesine sahip Avrupa menĢeli
Amerikan erkeğindeki 25-OH D değeri 71 ng/ml olarak ölçüldü.
AraĢtırmacılar erkek hastaları 25-OH D seviyelerine göre 4 bölüme ayırdılar. Onlar
Ģöyleydi;
12 ng/ml'den az
16 ng/ml'den az
20 ng/ml'den az
30 ng/ml'den az.
D vitamini seviyesi düĢtükçe, prostat kanseri riskinin arttığını buldular.
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25-OH D seviyesi 12 ng/ml'den daha düĢük olan durumlarda, Afrika menĢeli
Amerikan erkeklerinde azgın prostat kanserinin geliĢme ihtimali 4,89 kat daha
fazla iken(Gleason derecelendirmesine göre 4+4 veya daha yüksek), Avrupa
menĢeli Amerikan erkeklerinde bu oranın 3,66 kat daha fazla olduğu ortaya
çıkarıldı.
ġayet 25-OH D seviyesi 12 ng/ml'den daha düĢükse; Afrika menĢeli Amerikan
erkeklerinde T2b tümör(Prostat taramalarında görülebilir veya hissedilebilir olduğu
zamanki kanser durumu) aĢamasına gelme ihtimali 4,22 kat daha fazlayken, Avrupa
menĢeli Amerikan erkeklerinde bu oran 2,42 kat daha fazla çıkmaktadır.
Ayrıca, araĢtırmacılar 25 OH-D seviyesinin 20 ng/ml'den daha düĢük olduğu
durumlarda Afrika menĢeli Amerikan erkeklerinde prostat kanser teĢhisi koyma
ihtimalinin 2,43 kat daha fazla olduğu buldu. Bu seviyede, Avrupa menĢeli Amerikan
erkeklerinde prostat kanseri riskindeki artıĢla D vitamini eksikliği arasında bir
bağlantı kuramadılar.
Ġnsanlarda D vitamininin alınabilmesinde esas nokta; güneĢ cild üzerinden ne kadar
emilim gerçekleĢtirebildiğidir. AraĢtırmacılar bu çalıĢma ile Afrika menĢeli Amerikan
erkeklerinde prostat kanseri riskinin ve bu hastalığın azgın Ģeklinin neden artıĢ
göstermekte olduğunun açıklanabildiğini söylüyorlar.
D vitamini eksikliğinden kaynaklanan diğer hastalıklar ise Ģöyle sıralanmıĢ;
Ġngiltere yetiĢkinlerinin % 50'sinde D vitamini eksikliğiyle, orteoporoz ve hamile
kadınlardaki preeclampsia riskindeki artıĢlarla D vitamini eksikliği arasında iliĢki
olduğu gözlemlenmiĢ.
D vitamini gerekliliği sadece kemik sağlığının korunması için değil, aynı zamanda kas
gücünü koruma, kansere karĢı ve tip-2 diyabete karĢı korunma durumlarında önemli
bir etkiye sahip.
D vitamini alım yolları;
CDC(Centers for Disease Control and Prevention)'ye göre D vitamini sadece birkaç
besinde tabii olarak bulunmakta. Bunlar; balık karaciğeri yağları, yağlı balıklar,
mantarlar, yumurta sarısı ve karaciğer olarak geçmekte. A.B.D'de ise; D vitamini gıda
ürünlerine ve süte ilave edilerek satıĢa sunuluyor.
Fakat vücudumuza D vitamini almanın en iyi yolu doğrudan güneĢ ıĢını kullanmak.
Deri yoluyla aldığımız D vitamini, Karaciğere taĢınarak 25 OH-D(25-hydroxyvitamin
D)'ye çevriliyor.
ÇalıĢmaların ülkemizde de yapılmaya baĢlanıp ilgili kuruluĢların gerekli önlemleri
alması yönünde gayret sarfetmeleri; iĢ sağlığı ve güvenliği açısından ciddi önem
arzetmektedir.
Buradan ilgililere önemle duyrulur.
En derin saygılarımla.
Kaynak ve daha fazla bilgi:
1) Vitamin D deficiency may predict aggressive prostate cancer
2) Chronic pain linked to vitamin D deficiency in men
3) Vitamin D: 'no clear evidence of health benefits,' say researchers
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Tarım iĢçileri ve kayıt dıĢılık
Tarih : 06.07.2015, Saat : 05.30, Yer : Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı
Hacıveliler köyü. Kamyonet kasasında bağa asma yaprağı toplamaya giden tarım
iĢçilerinden 15 tanesi, karĢı yönden gelen ve Ģoförünün uyuduğu söylenen kamyon ile
çarpıĢma sonucu hayatını kaybetti.
YaĢanan trafik kazası, iĢçiler sigortalı olsaydı iĢ kazası kapsamına girecekti. ġimdi bu
kaza basit bir trafik kazası olarak gündemde yer alacak. Eğer bu iĢçilerin sigortaları
olsaydı bir iĢ kazası niteliği kazanacak ve durum buna göre değerlendirilecekti.
Ayrıca çalıĢmak üzere yola çıkan iĢçilerin servis Ģartlarının uygun olması gerekecekti,
kamyonet kasasında taĢınmayacaklardı.Bu kazada 15 kiĢi öldüğü için birkaç gün
Alkan Hakan TÜRE basında yer buldu. Üzerinden 2 hafta geçti, unutuldu bile. Özellikle yaz aylarında
Maden Mühendisi
gündeme gelen, büyük bir bölümü mevsimlik çalıĢan tarım iĢçilerinin, sigortasız
A sınıfı
çalıĢtırılmaları ve iĢ güvenliği problemleri ÇalıĢma Bakanlığımızın ve SGK'nın
ĠĢ Güvenliği Uzmanı öncelikli konularından olmalıdır diye düĢünüyorum. Bu yılın ilk yarısındaki iĢ
a.hakanture@altinisik kazaları değerlendirildiğinde, iĢ kazası nedeniyle ölümlerde bir değiĢiklik olmadığını
osgb.com.tr
üzülerek görüyoruz. ÇalıĢanların taĢınması sırasında oluĢan iĢ kazaları ve buna bağlı
ölümlerin sayısı bir hayli fazla.

KAYIT DIġILIK
Ülkemizin en büyük sorunlarından olan kayıt dıĢı çalıĢmalar, eksik verilerle istatistik
çalıĢması yapılmasına neden olmaktadır. Örneğin Manisa'daki 15 kiĢinin öldüğü kaza
asıl itibariyle çalıĢanların iĢyerine gittikleri sırada meydana gelmiĢ olup, iĢ kazası
olarak değerlendirilmesi gerekirken, çalıĢanların sigortasız olması nedeniyle iĢ kazası
kayıtlarına girmemiĢtir. Buna benzer birçok kayıt dıĢı çalıĢma sağlıklı bir istatistik
çalıĢmasının önüne geçmektedir.
BĠR ÖNERĠM VAR
Bilgisayar, internet ve bilgisayar programcılığındaki geliĢmeler neticesinde neredeyse
tüm devlet kurumlarındaki çalıĢmalar elektronik ortamda yapılır hale geldi. Bu durum
iĢleri kolaylaĢtırdığı gibi kayıtların sağlıklı tutulması yönünden de çığır açtı
diyebiliriz. Bilgi güvenliği problemi olmadıkça, bireylere ait bilgilerin gizliliği
korundukça, kurumlar arası veri paylaĢımı neticesinde kayıt dıĢılığın önüne
geçilebilir. Bazı kurumlarda görülen bazı belgeler hazırlanmaksızın ruhsat vb değerli
evrakların alınamıyor olmasını, elektronik ortamda; ĠĢverenin, SGK dosyası açmadan,
Sgk dosyasının tehlike sınıfına göre ĠĢ güvenliği hizmeti almadan, o iĢi yapamaması,
bunun elektronik ortamda takibi, sık sık da denetlenmesi aslında birçok sorunu ve
dolayısıyla kayıt dıĢılığı önleyecek, daha sağlıklı bir istatistik alt yapısı
kurulabilecektir.
http://www.aydindenge.com.tr/yazi/alkan-hakan-ture/27/07/2015/tarim-iscileri-vekayit-disilik
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BANA BĠR ġEY OLMAZ BĠLĠNCĠ

Ġbrahim BaĢ
Kimyager
B Sınıfı
ĠĢ Güvenliği Uzmanı

ĠĢ kazalarındaki artıĢ, son yıllarda giderek büyümüĢ ve ülkemizi bu konuda Avrupa ve
Dünya sıralamasında en önlere getirmiĢtir. Kazaların sebepleri incelendiğinde „bana
biĢey olmaz, ben hep böyle çalıĢırım Ģimdiye kadar baĢıma biĢey gelmedi, kendime
korkak dedirtmem ve kadercilik‟ gibi düĢüncelerin ön plana çıktığı görülmektedir.
Bunlardan en dikkat çekeni ülkemizde adeta bir meslek hastalığına dönüĢmüĢ olan
„bana biĢey olmaz‟ zihniyetidir. Buda millet olarak özgüvenimizin yüksek olmasından
kaynaklanıyor. Özgüvenimizin yüksek olması güzel biĢey ama herĢeyde olduğu gibi
bununda aĢırısı insana zarar verir.
Bunu Ģöyle bir örnek ile açıklayabiliriz;
Hepimiz araba sürmeyi ilk öğrendiğimiz zamanlarda çok dikkatli davranırız. Bütün
trafik kurallarına uyarız, direksiyona sımsıkı sarılır olası kaza ve tehlikeleri en ince
ayrıntısına kadar değerlendiririz. Ancak zamanla sürmeyi öğrendikçe kendimize bir
özgüven gelir, ilk zamanlardaki o dikkatli halimiz kaybolmaya baĢlar, tek elle
direksiyonu tutmalar, sinyal vermeden Ģerit değiĢtirmeler, cep telefonu ile konuĢmaya
baĢlamalar derken kaza yapma riskimiz bir hayli artmaktadır. Bu duruma, zamanla
kazandığımız tecrübelerin getirdiği özgüven sonucu oluĢan „bana biĢey olmaz‟
bilincinin etkisi büyüktür.
ĠĢ kazalarının yaĢlara göre dağılımına bakıldığında en fazla kazaya uğrayan yaĢ
grubunun 35-40 yaĢ aralığı, en az kazaya uğrayan yaĢ grubunun ise 18-25 yaĢ
aralığında görülmüĢtür. Bu durum bir çeliĢki gibi görünsede durumun böyle
olmasında „bana biĢey olmaz‟ zihniyetinin etkisi büyüktür.
Bizler her ne kadar „bana biĢey olmaz‟ desekte istatistikler aynı Ģeyi söylemiyor
bizlere çok Ģey olduğunu göstermektedir.
Türkiye iĢ kazalarında Dünya‟da 3. Avrupa‟da ise 1. sırada
Ülkemizde iĢ kazalarında hergün ortalama 6 iĢçi sürekli iĢ göremez hale geliyor.
Ülkemizde iĢ kazalarında hergün ortalama 4 iĢçi ölmektedir. Yılda ortalama 1500 iĢçi
hayatını kaybetmektedir.
2014 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla ölümlü iĢ kazasının yaĢandığı yıldır.
Toplamda 1886 iĢçi geçen yıl iĢ kazalarında ölmüĢtür.
Tablo bu kadar karanlık olduğu halde 2015 in ilk yedi ayına baktığımızda değiĢen pek
biĢey olmadığını aĢağıdaki rakamlardan görebiliriz.
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2012 yılının Haziran ayında çıkarılan 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
iĢ hayatında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok yenilik getirilmiĢtir.Her Ģeyden
önce ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusu ayrı bir kanun olarak ele alınmıĢ, kazalara karĢı
proaktif (önleyici) yaklaĢım baz alınmıĢ ve önlem almayan iĢyerlerine ciddi idari para
cezaları getirilmiĢtir. Avrupa standartlarında çıkarılan bu kanun ile iĢ kazalarının
önemli oranda azaltılması bekleniyor iken tam tersi bir sonuç oluĢmuĢ kazaların
sayısında artıĢ meydana gelmiĢtir.
AĢağıda 2012-2015 yıllarında ġubat ayında meydana gelen kazaların oranını
görebilirsiniz.

Bu tablonun oluĢmasında artık kazaların kayıt altına alınmasının etkisinin olduğu gibi
yetersiz denetimler, iĢçi ve iĢverenlerin ihmalkarlığı ve özellikle „bana birĢey olmaz‟
bilincinin etkisi büyüktür.
Sonuç olarak, sadece yasalar, yönetmelikler çıkararak, idari yaptırımlar getirilerek bu
kötü tablonun düzeltilemeyeceği aĢikardır. Öncelikle çalıĢanlar olarak bizler kendi
canımıza, sağlığımıza değer vermeli, bizler için alınan tüm önlemleri önemsemeliyiz.
Önlemlerde eksiklik varsa tamamlanması için sorumlu yöneticilerimize durumu
bildirmeliyiz. Her çalıĢan önce kendi güvenliğinden sorumludur sonra
arkadaĢının güvenliğinden sorumludur.Bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Bir
bölümdeki açıkta duran bir elektrik kablosunun veya kırılmıĢ hasarlı bir prizin,
bildirimlerinin yapılmasından o bölümde bulunan tüm personeller sorumludur. ĠĢ
güvenliği bir veya birkaç kiĢinin sorumluluğunda olacak kadar basit ve önemsiz bir
konu değildir. ĠĢ güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.
Son olarak „bana biĢey olmaz‟ hastalığından ne zaman kurtulursak o zaman bize
gerçekten biĢey olmayacak.
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Ġġ KAZALARININ CEZA YARGILAMASINDA SORUġTURMA
SÜRECĠ

SoruĢturma: (CMK)
Kanuna göre yetkili mercilerce suç Ģüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar gecen evre.
SoruĢturmanın gizliliği: (CMK)
Kanunun baĢka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar
vermemek koĢuluyla soruĢturma evresindeki usul iĢlemleri gizlidir.
Ġhbar ve Ģikâyet
Av. Hüseyin Numan SoruĢturma ĠĢlemleri
Bilir
Bir suçun iĢlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi: (CMK)
A sınıfı
ĠĢ Güvenliği Uzmanı (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya baĢka bir suretle bir suçun iĢlendiği izlenimini
veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar
vermek üzere hemen iĢin gerçeğini araĢtırmaya baĢlar.
(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araĢtırılması ve adil bir yargılamanın
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, Ģüphelinin lehine ve
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve Ģüphelinin haklarını
korumakla yükümlüdür.
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri: (CMK)
(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri
aracılığı ile her türlü araĢtırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara
varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet
savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi
dıĢında bir iĢlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet
savcısından söz konusu iĢlemi yapmasını ister.
(2) Adlî kolluk görevlileri, el koydukları olayları, yakalanan kiĢiler ile uygulanan
tedbirleri emrinde çalıĢtıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu
Cumhuriyet savcısının adliyeye iliĢkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine
getirmekle yükümlüdür.
(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü
olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.
(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruĢturma kapsamında ihtiyaç
duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin
etmekle yükümlüdür.
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“Kaos siyah,
düzen beyaz
ise; HUKUK:
Siyah üzerine
beyaz ile
yazmaktır.”

“ĠĢ
kazalarından
kaynaklanan
borç, cüzdan
değil, vicdan
borcudur.”

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen
adliye ile ilgili görev veya iĢlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu
görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta
kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında
Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruĢturma yapılır. Vali ve kaymakamlar
hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında
ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır.)
(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak
koĢuluyla, vali ve kaymakamların kiĢisel suçlarından dolayı haklarında genel
hükümlere göre soruĢturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin
bulundukları ile en yakın il Cumhuriyet baĢsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuĢturma
yapmaya, soruĢturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir.
(7) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruĢturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de
yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın
belirlenmesi için soruĢturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda
verilen karar kesindir.
(8)) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı
maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı
iĢlenmiĢ olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruĢturma yapılır. 1/11/1983
tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır.
SoruĢturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi: (CMK)
(1) Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruĢturma
iĢlemine gerek görürse, istemlerini bu iĢlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine
bildirir. Sulh ceza hâkimi istenilen iĢlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını
inceleyerek karar verir ve gereğini yerine getirir.
SoruĢturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması: (CMK)
(1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına
eriĢilemiyorsa veya olay geniĢliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iĢ gücünü aĢıyorsa,
sulh ceza hâkimi de bütün soruĢturma iĢlemlerini yapabilir.
(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve
araĢtırmaları yerine getirirler.
Adlî kolluk ve görevi: (CMK)
(1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanununun 8, 9 ve
12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve
Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük
MüsteĢarlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8
inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruĢturma iĢlemlerini yapan güvenlik
görevlilerini ifade eder.
(2) SoruĢturma iĢlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda
öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî
görevlere iliĢkin emirlerini yerine getirir.
(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.
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Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi: (CMK)
(1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de
adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri
hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.
Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi: (CMK)
(1) Olay yerinde görevine ait iĢlemlere baĢlayan adlî kolluk görevlisi, bunların
yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kiĢileri,
iĢlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.
SoruĢturma evresinde yapılan iĢlemlerin tutanağa bağlanması: (CMK)
(1) ġüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkiĢinin dinlenmesi veya
bir keĢif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında
bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koĢuluyla, baĢka bir kimse,
yazman olarak görevlendirilebilir.
(2) Her soruĢturma iĢlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi,
Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından
imza edilir.
(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu iĢlemlerle ilgili tutanakta avukatın
isim ve imzasına da yer verilir.
(4) Tutanak, iĢlemin yapıldığı yeri, tarihi, baĢlama ve bitiĢ saatini ve iĢleme katılan
veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.
(5) ĠĢlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren
kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak
ilgililere imza ettirilir.
(6) Ġmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
(7) Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, BeĢ, Altı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren
suçlarla ilgili yürütülen soruĢturma ve kovuĢturmalarda, kolluk tarafından düzenlenen
tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır.
Kolluk görevlilerinin ifadesine baĢvurulması gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye
veya çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iĢ yeri adresine tebliğ edilir. Bu kiĢilere ait ifade
ve duruĢma tutanaklarında adres olarak iĢ yeri adresleri gösterilir.
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KovuĢturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, Ġtiraz ve Ġddianamenin Ġadesi
KovuĢturmaya yer olmadığına dair karar: (CMK)
(1) Cumhuriyet savcısı, soruĢturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için
yeterli Ģüphe oluĢturacak delil elde edilememesi veya kovuĢturma olanağının
bulunmaması hâllerinde kovuĢturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan
zarar gören ile önceden ifadesi alınmıĢ veya sorguya çekilmiĢ Ģüpheliye bildirilir.
Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.
(2) KovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana
çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.
(3) KovuĢturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruĢturma yapılmadan
verildiğinin Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin kesinleĢmiĢ kararıyla tespit edilmesi
üzerine, kararın kesinleĢmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden
soruĢturma açılır.
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Cumhuriyet savcısının kararına itiraz : (CMK)
(1) Suçtan zarar gören, kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ
edildiği tarihten itibaren onbeĢ gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının
yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza
hâkimliğine itiraz edebilir.
(2) Ġtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller
belirtilir.
(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruĢturmanın geniĢletilmesine gerek
görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet baĢsavcılığından
talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi
gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet
savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve Ģüpheliye bildirir.
(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame
düzenleyerek mahkemeye verir.
(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini
kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.
(6) Ġtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle
kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiĢ olan sulh
ceza hâkimliğinin bu hususta karar vermesine bağlıdır.
Ġddianamenin iadesi: (CMK)
(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruĢturma evrakının verildiği tarihten
itibaren onbeĢ gün içinde soruĢturma evresine iliĢkin bütün belgeler incelendikten
sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;
a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan
düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaĢmaya tâbi olduğu soruĢturma dosyasından açıkça anlaĢılan
iĢlerde önödeme veya uzlaĢma usulü uygulanmaksızın düzenlenen,Ġddianamenin
Cumhuriyet BaĢsavcılığına iadesine karar verilir.
(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.
(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul
edilmiĢ sayılır.
(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri
tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuĢturmaya yer olmadığı
kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame
düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. Ġlk kararda belirtilmeyen sebeplere
dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.
(5) Ġade kararına karĢı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.

www.isgder.com

29

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
“Kaos siyah,
düzen beyaz
ise; HUKUK:
Siyah üzerine
beyaz ile
yazmaktır.”

Ġġ KAZALARININ CEZA YARGILAMASINDA SORUġTURMA
SÜRECĠ

Tercüman bulundurulacak hâller: (CMK)
(1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme
tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruĢmadaki iddia ve savunmaya iliĢkin esaslı
noktalar tercüme edilir.
(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruĢmadaki iddia ve savunmaya iliĢkin esaslı
noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruĢturma evresinde dinlenen Ģüpheli, mağdur
veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet
savcısı tarafından atanır.
Tüzel kiĢinin temsili: (CMK)
(1) Bir tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlardan dolayı yapılan soruĢturma
ve kovuĢturmada tüzel kiĢinin organ veya temsilcisi, katılan veya savunma makamı
yanında yer alan sıfatıyla duruĢmaya kabul edilir.
(2) Bu durumda, tüzel kiĢinin organ veya temsilcisi bu Kanunun katılana veya sanığa
sağladığı haklardan yararlanır.
(3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel kiĢinin organ veya temsilcisi
sıfatını taĢıması hâlinde uygulanmaz.
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UzlaĢma: (CMK)
(1) AĢağıdaki suçlarda, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel
hukuk tüzel kiĢisinin uzlaĢtırılması giriĢiminde bulunulur:
a) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlar.
b) ġikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza
Kanununda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
(2) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer
kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda
açık hüküm bulunması gerekir.
(3) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olsa bile, etkin piĢmanlık
hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlarda, uzlaĢtırma
yoluna gidilemez. UzlaĢtırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir
baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.
(4) SoruĢturma konusu suçun uzlaĢmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya
talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene
uzlaĢma teklifinde bulunur. ġüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reĢit
olmaması halinde, uzlaĢma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı
uzlaĢma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. ġüpheli,
mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaĢma teklifinde bulunulduktan itibaren
üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiĢ sayılır.
(5) UzlaĢma teklifinde bulunulması halinde, kiĢiye uzlaĢmanın mahiyeti ve uzlaĢmayı
kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiĢ olup da soruĢturma dosyasında yer alan adreste
bulunmama veya yurt dıĢında olma ya da baĢka bir nedenle mağdura, suçtan zarar
görene, Ģüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaĢılamaması halinde, uzlaĢtırma
yoluna gidilmeksizin soruĢturma sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kiĢinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir
suçtan dolayı uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar
görenlerin hepsinin uzlaĢmayı kabul etmesi gerekir.
(8) UzlaĢma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruĢturma konusu
suça iliĢkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel
değildir.
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(9) ġüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaĢma teklifini kabul etmesi
halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmayı kendisi gerçekleĢtirebileceği gibi,
uzlaĢtırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk
öğrenimi görmüĢ kiĢiler arasından uzlaĢtırmacı görevlendirebilir.
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri,
uzlaĢtırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaĢtırmacıya soruĢturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet
savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı
uzlaĢtırmacıya, soruĢturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü
olduğunu hatırlatır.
(12) UzlaĢtırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren
en geç otuz gün içinde uzlaĢtırma iĢlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu
süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.
(13) UzlaĢtırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. UzlaĢtırma müzakerelerine
Ģüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir.
ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da
vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaĢmayı kabul etmemiĢ
sayılır.
(14) UzlaĢtırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak
Cumhuriyet savcısıyla görüĢebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaĢtırmacıya talimat
verebilir.
(15) UzlaĢma müzakereleri sonunda uzlaĢtırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine
verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. UzlaĢmanın
gerçekleĢmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaĢıldığı
ayrıntılı olarak açıklanır.
(16) UzlaĢma teklifinin reddedilmesine rağmen, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören uzlaĢtıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
Cumhuriyet savcısına baĢvurarak uzlaĢtıklarını beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaĢmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve
edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına
alarak soruĢturma dosyasında muhafaza eder.
(18) UzlaĢtırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaĢtırma yoluna gidilemez.
(19) UzlaĢma sonucunda Ģüphelinin edimini def‟aten yerine getirmesi halinde,
hakkında kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri
tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci
maddedeki Ģartlar aranmaksızın, Ģüpheli hakkında kamu davasının açılmasının
ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaĢımı iĢlemez. Kamu davasının
açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaĢmanın gereklerinin yerine
getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki Ģart aranmaksızın,
kamu davası açılır. UzlaĢmanın sağlanması halinde, soruĢturma konusu suç nedeniyle
tazminat davası açılamaz; açılmıĢ olan davadan feragat edilmiĢ sayılır. ġüphelinin,
edimini yerine getirmemesi halinde uzlaĢma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz
belgelerden sayılır.
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(20) UzlaĢtırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruĢturma
ve kovuĢturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaĢma teklifinde
bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaĢtırma giriĢiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç,
uzlaĢtırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar
dava zamanaĢımı ile kovuĢturma koĢulu olan dava süresi iĢlemez.
(22) UzlaĢtırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalıĢma ve masraflarıyla orantılı
bir ücret takdir edilerek ödenir. UzlaĢtırmacı ücreti ve diğer uzlaĢtırma giderleri,
yargılama giderlerinden sayılır. UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde bu giderler Devlet
Hazinesi tarafından karĢılanır.
(23) UzlaĢma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen
kanun yollarına baĢvurulabilir.
(24) UzlaĢtırmanın uygulanmasına iliĢkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir.

Yargılama giderleri: (CMK)
(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruĢturma ve
kovuĢturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden
yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.
Adlî tatil: (CMK)
(1) Ceza iĢlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde baĢlamak üzere,
yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalıĢmaya ara verirler.
(2) SoruĢturma ile tutuklu iĢlere iliĢkin kovuĢturmaların ve ivedi sayılacak diğer
hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca belirlenir.
(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere
iliĢkin veya MeĢhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen iĢlerin
incelemelerini yapar.
(4) Adlî tatile rastlayan süreler iĢlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç
gün uzatılmıĢ sayılır.

“ĠĢ
kazalarından
kaynaklanan
borç, cüzdan
değil, vicdan
borcudur.”

Bilgi isteme: (CMK)
(1) Suçların soruĢturma ve kovuĢturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi
zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en
geç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir.
(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı hareket etmenin Türk
Ceza Kanununun 257 nci maddesine aykırılık oluĢturabileceği yazılır. Bu durumda
haklarında kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kiĢiler
hakkında, yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruĢturma yapılır.
(Ġġ KAZALARININ CEZA YARGILAMASINDA SORUġTURMA SÜRECĠ
ADLI YAZI DĠZĠSĠ 4.BÖLÜMDEN OLUġMAKTADIR.DĠZĠ ĠÇERĠSĠNDE
BAZI KONU BAġLIKLARININ ĠKĠNCĠ KEZ TEKRARLANMASINDA
YARAR GÖRÜLDÜĞÜ ĠÇĠN TEKRARLANMIġTIR.YAZI DĠZĠSĠ DEVAM
EDECEKTĠR.)
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KANUN‟UN ADI VE SAYISI DEĞĠġEBĠLĠR AMA HEDEF HEP AYNI
OLMALI
Üsküdar Üniversitesi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr.RüĢtü Uçan
Yrd.Doç.Dr.Esin Tümer
Makine Müh. YILDIZ‟79, ĠGU (A)
Mimar ODTÜ‟89, ĠGU (A)
Kısaltmalar:
[ĠGU:ĠĢ Güvenliği Uzmanı,
ĠSG:ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, ĠYH:ĠĢ Yeri Hekimi]

6645 SAYILI KANUN ĠLE 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
KANUNU ĠÇĠNDE NELER DEĞĠġTĠ?
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği gerek bilimsel ve akademik gerek uygulama alanında
emekleme dönemini yaĢıyor. “ĠĢ Sağlığı” ve “Güvenlik” kavramlarını tek bir çatı
altında toplamanın zorluğu açıktır. “Sağlık” ve “Mühendislik” disiplinlerini aynı
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmenin ne kadar yararlı olacağını zaman
içinde göreceğiz. “ÇalıĢan Sağlığından” sorumlu ĠĢ Yeri Hekimleri ile “Güvenli
ÇalıĢma, DavranıĢ” ve “ÇalıĢma Ortamından” sorumlu ĠĢ Güvenliği Uzmanının
çalıĢma alanları ne Akademik ortamda ne de sahada uyum içindedir maalesef. ĠĢ
Sağlığı kavramı ĠĢ Kanunu ile yaĢıtken, ĠĢ Güvenliği kavramı 2012 yılında 6331
Yrd.Doç.Dr.Esin Tümer
Sayılı Kanun ile hayatımıza girdi. ĠĢ Güvenliği Hizmeti halen iĢ yerlerinin ve bu
Mimar ODTÜ‟89, ĠGU (A)
iĢyerlerinde hizmeti yürütecek uzmanların tehlike sınıfına göre sınıflandırılması
üzerinden ilerlemektedir. Oysa pek çok Avrupa ülkesinde tehlike sınıflaması veya
uzman
sınıflandırması
değil;“Güvenlik
Kültürünün”
davranıĢ
odaklı
geliĢtirilebileceğini kanıtlayan çalıĢmalardan hareketle çalıĢan sayısı baz alınarak
kurulan sistemler söz konusudur.
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden
bugüne pek çok eleĢtiri yapıldı. YaklaĢık50 kanun 90 üzerinde yönetmelik ve
yürürlükten kalkmıĢ olsa da ĠSG Tüzüğü ve yürürlükte olan 4 Tüzük, 17 Tebliğ ile ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin nasıl ve ne Ģekilde verileceğine dair mevzuat
geliĢtiriliyor. Sahada yaĢanan tecrübeler, iĢ kazaları, komĢu ülkelerdeki acil durum ve
afet yönetimlerinden elde edilen deneyimler yönetmeliklere ve kanunlara aktarılmaya
çalıĢıyor. Uygulamada yaĢanan zorlukların önüne geçilmesi adına kanun süreci
Yrd.Doç.Dr.RüĢtü Uçan
hızlandırılmaya gayret ediliyor. Bu çalıĢmalardan biri de 4 Nisan 2015 tarihinde
Makine Müh.
Resmi Gazetede yayınlanan 6645 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
YILDIZ‟79, ĠGU (A)
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun‟dur. Torba Yasa ĠĢ Salığı ve Güvenliği, ĠĢçilerin ÇalıĢma koĢulları ve hakları
hakkında ne tip düzenlemeler getirmiĢtir? Yapılan yeni düzenlemelerin hepsinden
olumlu olarak bahsetme olanağımız var mı?
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ĠGU YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ve HĠZMETE DAĠR DEĞĠġĠKLĠKLER
6331 Sayılı Kanunun 8.Maddesinde ĠG Uzmanı ve ĠĢyeri Hekimi görevlerini
sıralayan 8 alt bent içinde 2.bent değiĢmiĢ, 5.bent‟e de ekleme yapılmıĢtır:
6331 Sayılı Kanunun Madde 8‟e 2‟de; ĠGU‟nun yazılı olarak bildirdiği tehlikeler
konusunda eyleme geçmeyen iĢverenin Bakanlığa bildirimi yetkisi vurgulanmıĢtı.
6645 sayılı yasada bu bildirim açılmıĢ; bildirimin Bakanlık, Yetkili Sendika yoksa
ÇalıĢan temsilcisine yapılması, yapılmadığı taktirdeĠGU‟nınve ĠYH‟ninbelgesinin 3
ila 6 ay askıya alınması söz konusu olmuĢtur. MaaĢ aldığı kurumda tarafsız hizmet
sunması asıl olan ĠGU‟ların iĢ güvencesi açısından kaçınabileceği “bildirim” konusu
için ĠĢverenin bu tarz bir durumda ĠGU‟nı iĢten çıkaramayacağı, sözleĢme feshinde 1
yıllık sözleĢme ücreti tutarından daha az olmamak üzere ve ĠĢ Kanunu dahil tüm
hakları saklı kalmak üzere tazminata hükmedileceği belirtilmiĢtir. Açılan davada
ĠGU‟nun haksız bildirimi söz konusu olur ise belgesinin 6 aya kadar askıya alınacağı
da eklenmiĢtir.
Yorum: ĠGU ve ĠYH‟nin ĠĢveren ile iliĢkisinde “Belge”nin tehdit unsuru olarak
kullanılması yadırganabilir. ĠGU, iĢveren iliĢkisi çalıĢan-patron iliĢkisi içinde iken
iĢverenin üstünde söylem sahibi olarak çalıĢan ve bakanlık birimlerini “iĢverenin
almadığı önlemler” için “uyarmak” görev tanımının içinde olmalı mıdır? IGU‟nın,
“izlemek”, “takip etmek”, “mühendislik çözümleri için yol göstermek”, “sağlık ve
güvenlik hizmetlerinin iyileĢtirilmesi yönünde rehberlik etmek” asli görevleridir.
Uygulanmayan güvenlik önlemini devlete veya çalıĢan temsilcisine bildirmek
“denetim ve teftiĢ” mekanizmalarının görevidir ĠGU‟nın değil. Bu anlamda alınmayan
önlemin iletilmemesi nedeni ile “belge” ile tehdit edilmek yerine yukarıda sayılan
görevlerini yapmayan ĠGU‟nun denetlenmesi daha doğru değil mi? ĠĢvereni devlet ve
çalıĢan nezdinde sorgulayan, iĢverenden maaĢını alan ĠGU olabilir mi?
8‟e 5‟de; tehlike sınıflarına göre uzman sınıfları açıklanmaktadır. 6645 Sayılı
kanun ile bu sınıflamaya bazı Ģerhler düĢülmüĢtür. Sektörel düzenleme kelimesi
ilk kez geçmekte olup umut vericidir.
Yorum: 6331 Sayılı kanunun ardından mevcut kadrolardan atama yolu ile ardından
hızla açılan sınavlar ile C,B,A sınıfı uzmanlar elde edilmeye ve piyasadaki boĢluk
bakanlığın belirlediği alanlardan mezun olanlara uzmanlık yolunu sınav ile
açmaktadır. Lakin sistem tehlike sınıfı ve uzman sınıfı kolerasyonu üzerine
gittiğinden iĢyerindeki asıl iĢ ile uzmanın asıl lisans eğitimi arasında bağ
sorgulanmadığından, Madende Biyoloji, ĠnĢaatta Kimya, Ofislerde Fizik mezunu
uzmanlar çalıĢır olmuĢtur. Ne olursa olsun, çok sayıda belgeli uzman olsun bakıĢının
iĢlemeyeceği nettir. 6645 ile sektörel ayrılmaların sinyali verilmektedir. Maden ve
Yapı öncelikli sektörler olmak üzere hangi mesleki unvana sahip ĠGU‟nungörev
yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iĢ güvenliği
uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar halen Bakanlıktan beklenmektedir.
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6631 Sayılı ĠSG Kanunun geçici Madde 4‟te belirtilen, 2012 yılından baĢlamak
üzere dört yıl süre ile A sınıfı Uzmanlık isteyen iĢyerinde B, B sınıfı uzmanlık
isteyen iĢ yerinde C sınıfı uzman çalıĢabilmesi maddesi için düzenleme
yapılmıĢtır.
Yorum: Sektörde iki ana problem, tecrübeli uzman sayısı ile sektörel dağılım ve
tehlike sınıfına uygunluğun örtüĢmemektedir. Bakanlık sınavları ile elde edilen
belgeler ihtisas mühendislik-belge derecesi korelasyonusektörel ayrıĢmaya izin
vermemektedir. Sektörel ayrıĢma Ģöyle dursun yetenekleri, tecrübesi ile B sınıfı olmuĢ
uzman sayısı da halen yeterli değil. 6331 sayılı kanunda birbiri yerine çalıĢabilme
koĢulu 2016 da bitecek iken, 6645 sayılı kanun ile B yerine C sınıf belgeli
hizmet1/1/2017, A yerine B sınıf belgeli hizmet 1/1/2018 tarihine kadar uzatılmıĢtır.
Maalesef sistemin baĢtan kusurlu gelen yönlerinden biri ile karĢı karĢıyayız. Sayılar
yerine kaliteyi konuĢabilirsek belge değil kanıtlanmıĢ tecrübe (SGK Pririm gün sayısı
değil, gerçek tecrübe) üzerinden ilerleyebiliriz.
ĠġĠN DURUDURULMASI NOKTASI “ETĠK” KAVRAMININ BĠTTĠĞĠ
YERDĠR VE TARTIġILACAK BĠR DURUM KALMAMIġTIR

KANUN‟UN ADI
VE SAYISI
DEĞĠġEBĠLĠR
AMA HEDEF HEP
AYNI OLMALI

6331 Sayılı Kanunun 25.Maddesi ĠĢin Durdurulmasına iliĢkin olup, 3.fıkrasına
ekleme yapılmıĢ ayrıca iĢin durdurulmasına dair koĢullara iki yeni bent
eklenmiĢtir.
Madde 25‟e 3‟e eklenen “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresinin yoruma ihtiyacı
yoktur. Ancak aynı maddeye eklenen 7. Ve 8. Alt bentlerin, Soma ve Ermenek‟te
yaĢanan felaketlere gönderme yaptığı nettir.
Yorum:“Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan iĢlerde; teknolojik geliĢme, iĢ
gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar
sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iĢ programlarına aykırı hareket
edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluĢturacak Ģekilde çalıĢma
biçimleri, iĢin durdurulma sebebi sayılır ve ĠĢyerinde durdurulan iĢlerde izinsiz
çalıĢma yaptıran iĢveren veya iĢveren vekillerine üç yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası
verilir” Ģeklinde özetleyebileceğimiz eklenen maddelerin “etik” iĢ hayatı içinde yeri
zaten yoktur. Ġster ihale, ister teklif alma usulü, her ne Ģekille iĢ yapılıyor olur ise
olsun zaten hayati tehlike varsa iĢin durdurulması esastır. Bu durdurma yapılmadığı
taktirde iĢverene verilecek ceza için 3-5 yıla kadar Ģeklinde sınırlama yapılması ise
çok mantıklı ve makul gözükmüyor. Buradan yorumla 5 yıl ve üzerinde ceza
verilemeyeceği mi anlaĢılacak? ĠĢi durdurulduğu halde ölüm tehlikesine rağmen iĢine
devam eden ĠĢverenin her ne tip sözleĢme ile o iĢi yapıyor ise sözleĢmesi fesh
edilmeli, devlet ihalelerinden komple men edilmelidir. Olay olduktan sonra 3-5 yıl
hapis cezası caydırıcılığı çok da samimi gelmeyen yaptırımlardır.
6331 sayılı kanun 25. Maddesinden hemen sonra gelmek üzere 25/A Maddesi
eklenmiĢtir.
6645 Sayılı Kanun ile eklenen 25/A bendinde “Ölümlü iĢ kazası sebebiyle kamu
ihalesinden yasaklama” bendi, “Ölümlü iĢ kazası meydana gelen maden iĢyerlerinde
kusuru yargı kararı ile tespit edilen iĢveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu
ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır.
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Kararın bir örneği iĢverenin siciline iĢlenmek üzere Kamu Ġhale Kurumuna gönderilir
ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir” Ģeklinde verilmiĢtir.
Yorum:Ağır bir ibareymiĢ gibi algılanmakla birlikte hedefine ulaĢabilir mi? En
tarafsız bakıĢ açısı ile iki yıl zaten çok az bir süredir. Ölümün sayısı tutulmaz ama 300
kiĢinin ölümünde kusurlu bulunan iĢveren ile her türlü önleme rağmen kusursuz
sorumluluk yolundan 1 ölümlü vakası olan iĢveren aynı kefede tutulabilir mi? Kamu
ihalelerinden 2 yıl men edilmek zaten son derece yetersiz ama öte yandan “X” yerine
“Y” firması üzerinden iĢlemlerin yürütülebileceğini bu tarz kararlarda sadece Ġhale
Kanuna değil Ticari Faaliyetler konusundaki tüm Kanunlara atıfta bulunulması
beklenmektedir. Yasaklı Ģirketin doğal veya dolaylı bağlantısı olabileceği yeni
Ģirketler çok keskin bir Ģekilde denetlenmelidir. Ġki yıl zaten çok yetersiz lakin yine
Soma ve Ergenek göndermesi hissedilen bu maddede uygulamada neredeyse iĢlemez
diyebiliriz.
ÜNĠVERSĠTELERDE ZORUNLU DERS VE KÜLTÜR SORUNU
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Madde 5‟e 1.
fıkrasının (ı) bendine, “6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iĢ
güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiĢtiren fakültelerde iĢ sağlığı ve
güvenliği” ibaresi eklenmiĢtir.
Yorum:Yüksek öğrenim kanunun 5.Maddesi ana ilkeleri belirler. Bu ilkeler arasında
Türkçe, yabancı dil, tarih dersleri ile teknolojik geliĢmelere uygunluk gibi temel
ilkeler verilir. Bunların içinde Ģuan Bakanlık sınavına girmeye hak kazanacak Lisans
Eğitimi veren Fakültelere ĠSG zorunlu ders olarak verilmek üzere belirtilmiĢtir.
Örneğin, ĠnĢaat Fakültesi mezunlarının ġantiye ġefi pozisyonu için lisans düzeyinde
ĠSG eğitimi alınmıĢ olması Ģartı aranmaktadır. Yüzde 1 dilim ile kazandıkları ÖSS
sınavında mezuniyetleri sonrası asli iĢlerini yerine getirirken ĠSG alanında yeterlilik
aranması olumlu geliĢmeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak sektör inĢaat ve
madenle sınırlı değildir. Sadece uzman olabilecek ana bilim dallarında değil, güvenli
çalıĢma kültürü ders olarak tüm branĢlarda eğitime dahil edilmeli, “Güvenlik
Mühendisliği”, “Güvenlik Kültürü”; ĠĢ Sağlığı alanından ayrıĢmalı baĢlı baĢına bir
bilim dalı olarak derinleĢmelidir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora sürecine yani “Ana
Bilim Dalı” olmaya en fazla ihtiyaç duyan alan içinde hizmet veren hocalar olarak
ĠSG alanında bilim-saha birlikteliği ve buna paralel olarak Doçentlik çalıĢmalarının
YÖK tarafından sadece “Güvenlik” odaklı derinleĢmesi en fazla ihtiyaç duyulan
gereksinimlerdir. ĠĢin sağlık boyutu ĠĢ Yeri Hekimliği‟nin ülkemizdeki tarihi kadar
eskidir. Sahada halen, Güvenlik boyutunun yeteri kadar geliĢmemiĢ ve uzmanların
kurumsallaĢmamıĢ olmasından kaynaklanan uygulama sorunları ile karĢı karĢıyayız.
Hekimlerin hiçbir hukuki sorumluluk almadığı sektörlerde ĠGU‟nın çok üzerinde
ücret ile çalıĢıyor olması, ikili hizmet anlayıĢını ciddi biçimde zedelemektedir.
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6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi yönetmelikler maddesi olup 6445 sayılı
kanun ile iki yönetmelikten daha bahsedilmektedir.
Yorum: Madde 30/g bendi ile risk değerlendirilmesi yapılmamıĢ iĢler, durdurma
sebeplerini gidermek için mührün sökülmesi, acil durdurma halleri, acil hallerde iĢin
durdurulmasına karar verinceye kadar geçecek süredeki tedbirler ve aynı maddeye
yeni eklenen 3. Fıkra ile Maden iĢyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının
kurulabileceği konuları yönetmelik çıkarılacak konular olarak eklenmiĢtir.
Yönetmelikler, kanunların yürütülmesinde ihtiyacımız olan yöntemi sunmalı. ġayet
standartlara referans veren yönetmelikler yazamıyor isek ki standardlarımız yeterli
olmadığı için maalesef yazamıyoruz; daha bilimsel referanslara dayanan
yönetmelikler yazmak zorundayız. “Sorumludur, Yapar, Yaptırır” ibareleri ile “Nasıl”
sorusunun cevabı verilemiyor. Her sektör sadece kendi alanında akademisyeni, ilgili
mühendislik odası, sendikası, sahada çalıĢan mühendisi, tecrübeli sektör
oyuncularının ortak aklı ile yönetmelikler üzerinde çalıĢmalı, öneride bulunmalı ve
geliĢtirmelidir. ġuanda Üniversitelerimizde yapılan yüksek lisans tezlerimizde
sahadaki pek çok sorunu (Madenlerde Araç Trafiği Yönetimi, Karekod barkod
Uygulama ile ĠĢ Ekipmanı, Ġskele Güvenlik Takibi, 6S modelleme ile Güvenlik
Kültürü OluĢturulması vb.) mercek altına alan uzmanlarımız ve hocalarımız, süreç
içinde daha aktif değerlendirilmelidir.

ÖNLEME, CEZADAN DAHA MI PAHALI?
Torba yasa çerçevesinde 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟na etki eden
diğer maddeler içinde, kanuna aykırı uygulamalar için kesilecek cezalara ait
düzenlemeler yapılmıĢtır. Hukuksal Cezaların, “Önleme”den daha ucuz olduğu
ülkemizde, cezaların veya yasaklama yaptırımlarının caydırıcılığını tartıĢmak çok
anlamlı gözükmüyor. Mesele iĢçi ölümleri olduktan sonra cezaları tartıĢmak değil.
Mesele iĢin o noktaya nasıl geldiğini tartıĢmak ve ders çıkarmaktır. Bu noktada
mühendislik, denetim, ahlak, etik, vicdan, teknoloji, standart gibi pek çok kavramın
layığı ile içinin doldurulması gerekmiyor mu?
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TORBADAN 4857 SAYILI KANUN ĠÇĠN NELER ÇIKTI?
ĠġÇĠ ĠLE MEMURUN MAZERET ĠZNĠ NEDEN FARKLI?
Torba yasanın 35.Maddesi ile, 4857 sayılı Kanun 46. Maddesine yeni düzenlemeler
getirilmiĢtir.ĠĢçilerin evlenme ve yakınlarının ölümü halinde 3 güne kadar ücretli izin
kullanma hakkına ek olarak, babalara, eĢin doğum yapması halinde 5 gün, evlat
edinme halinde ise 3 gün ücretli izin kullanabileceği hükme bağlanmıĢtır.Bunun
yanında, engellilik oranı en az yüzde 70 oranında çocuğu olan eĢlerden biri, bir yıl
içinde toptan ya da bölümler halinde 10 gün ücretli izin kullanabilecekleri
belirtilmektedir.
Tablo 1: Farklı iĢ kanunları çerçevesinde çalıĢana tanınan mazeret izni hakları

Evlenme

4857 Sayılı İş
Kanunu
854 Sayılı Deniz İş
Kanunu
5187 Sayılı Basın İş
Kanunu
657 Sayılı Kanuna
tabi Kamu Personeli
4/B Sigortalı olarak
Çalışan Sözleşmeli
Personel
Geçici Personel

Eşin
Çocuğun
doğum
Evlenmesi
yapması

Evlat
edinme

Eşin,
çocuğun
Kardeşin
ya da
Ölümü
ebeveynin
ölümü

Büyükann
e,
büyükbab
a ya da
torunun
ölümü

Eşin
ebeveynle
rinin ya
da
kardeşinin
ölümü

3

-

5

3

3

3

-

-

3

-

-

-

2

2

-

-

-

2

3

-

4

2

2

-

7

7

10

-

7

7

-

7

3

3

2

-

3

3

-

-

7

7

7

-

7

7

-

7

Kamu Personeli ile Özel Sektör çalıĢanlarının izinleri arasındaki farkın hangi usul ve
esaslar ile belirlendiği tartıĢılmalıdır. ĠĢçi statüsünde çalıĢan annenin süt izni ile
kamuda çalıĢan annenin süt izni arasındaki fark gibi ebeveynlerin vefatında da fark
vardır. Ölüm, doğum, süt izni gibi koĢullar iĢçi memur statüsüne göre değiĢebilir mi?
HANGĠ SEKTÖRLERDE GECE ÇALIġMALARI YENĠDEN DÜZENLENDĠ?
4857 Sayılı Kanunun 69.maddesinde tanımı yapılan Gece ÇalıĢmasına sektörelbazda
düzenleme getirilmiĢtir. Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Hizmeti Sektörleri için
“çalıĢanın yazılı onayı olması” koĢulunda gece çalıĢmaları 7,5 saati aĢabilecektir.
Güncel koĢullarda zaten uygulamada olan ve fazla çalıĢma olarak gösterilemeyen
çalıĢmaların yasallaĢması olarak yorumlanabilecek bu yaklaĢımda haftalık toplam
çalıĢma süresini aĢan koĢullarda fazla çalıĢma ücretlerine sadık kalındığı koĢulda
sorun yaĢanmaz. Ancak hepimiz gayet net biliyoruz ki iĢveren fazla çalıĢma ve fazla
sürelerle çalıĢma ücret hakkı veya tatil izinlerini vermemekte oldukça dirençli!
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KANUN‟UN ADI
VE SAYISI
DEĞĠġEBĠLĠR
AMA HEDEF HEP
AYNI OLMALI

ÇOCUK ĠġÇĠ ÇALIġTIRMA KOġULLARINA NELER EKLENDĠ?
4857 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerde çocuk ve genç iĢçi tanımları; 14-15, 1516, 16-18 yaĢ aralıklarda hangi iĢlerde çalıĢtırılabilecekleri belirlenmiĢtir. ĠĢ Kanunun
en alt çalıĢma yaĢını 15 olarak belirledikten sonra Ancak, Ama ekleri ile devam
ettiğini ve 14 yaĢ için özel koĢulları sıraladığını biliyoruz! 6645 sayılı Kanun ile 14
yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢması yasağına, yeni bir düzenleme getirmiĢtir.
Ġlgili maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ondört yaĢını bitirmiĢ ve ilk öğretimini
tamamlamıĢ” ibaresi “on dört yaĢını doldurmuĢ ve zorunlu ilköğretim çağını
tamamlamıĢ” olarak, beĢinci fıkrasında yer alan “Okula devam eden” ibaresi “Okul
öncesi çocuklar ile okula devam eden”, “birinci” ibaresi “dördüncü” olarak
değiĢtirilmiĢtir.Temel Ġlköğretimin 12 yıla çıkmasına paralel olarak, “zorunlu
ilköğretim çağını tamamlamıĢ ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalıĢma
saatleri günde yedi ve haftada otuz beĢ saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde
çalıĢanların ise günde beĢ ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beĢ yaĢını
tamamlamıĢ çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir”
Ģeklinde düzenleme gelmiĢtir.“Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu
faaliyetlerde çalıĢacak çocuklara çalıĢma izni verilmesi, yaĢ grupları ve faaliyet
türlerine göre çalıĢma ve dinlenme süreleri ile çalıĢma ortamı ve Ģartları, ücretin
ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüĢleri alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.
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DĠĞER SEKTÖREL DÜZENLEMELER
Torba Yasada, Yapı ve Maden Sektörünü doğrudan ilgilendiren bazı düzenlemeleri Ģu
Ģekilde özetleyebiliriz:
Yapı Sektörü:
Yapı Denetim Firmalarına, denetim konusunda rol verilmiĢtir. Özellikle 6331 Sayılı
Kanun ve bağlı yönetmeliklerde zorunluluk haline gelmiĢ ve iĢin durdurulma sebebi
olarak gösterilen “Sağlık Güvenlik Planı”nın uygulamasındaki denetimde rol
alacakları, yazılı uyarı hakları ve uyarıya rağmen düzelme olmadığı taktirde ÇalıĢma
ve ĠĢ Kurumu il müdürlüğe bildirim sorumluluğu verilmiĢtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
alanında yeterli sayıda MüfettiĢ olmaması denetimi zorlaĢtırmakta, Denetim Yapı
Denetimi ve Sigorta Hizmetleri çerçevesinde baĢka kanallarla desteklenmek
istenmiĢtir. 6645 sayılı kanunun Madde 31‟de belirtilen düzenlemesi bu yaklaĢımın
ilk adımlarıdır.

Maden Sekörü:
4857 sayılı Kanunun 63.Maddesinde belirtilen yeraltı maden iĢçilerinde çalıĢan
iĢçilerin çalıĢma süresi günde en çok altı, haftada en çok otuz altı saat olan süreleri
günde çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir Ģeklinde yeniden
düzenlenmiĢtir. Paralel olarak, 4857 sayılı Kanunun 41.Maddesinde belirtilen, Fazla
ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma karĢılığı verilecek ücretlere iliĢkin hususlarda
“Yer altında maden iĢlerinde çalıĢan iĢçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü
maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aĢan her bir saat fazla çalıĢma
için verilecek ücret, normal çalıĢma ücretinin saat baĢına düĢen miktarının yüzde
yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir” ibaresi 6445 sayılı kanun
ilehaftalık otuz altı saati aĢan” ibaresi “haftalık otuz yedi buçuk saati aĢan” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.6645 sayılı Yasa, yer altında çalıĢan maden iĢçilerin çalıĢma sürelerini
günlük 1.5 ve haftalık 1,5 saat artırdı. Bu düzenleme ile 6652 sayılı Yasa‟nın aksine,
iĢçiler belirlenen çalıĢma sürelerine göre haftada bir veya iki gün 48 saat veya
haftanın farklı günlerinde 2 gün hafta tatili kullanma durumu söz konusu olabilecektir.
Taraflar, çalıĢma süresini ĠĢ Kanunun 63.maddesinde belirtilen hüküm uyarınca
haftanın her bir günü eĢit olarak dağıtabilecekleri gibi, günlük en çok 7, 5 ve haftalık
37,5 saati aĢmamak koĢuluyla haftanın altı günü çalıĢtırıp bir gün hafta tatili
kullanmalarını da kararlaĢtırabilirler. Bu durum tamamen taraflar arasında belirlenen
sözleĢme hükümlerine göre değiĢkenlik gösterecektir. 6645 sayılı yasa göre, yer
altında çalıĢan maden iĢçileri, hafta tatili haklarını, taraflarca sözleĢmelerde
belirleyecekleri çalıĢma süreleri baz alınarak, haftanın tek günü kesintisiz 24 saat,
haftanın iki günü kesintisiz 48 saat veya haftanın farklı iki günü kullanabileceklerdir.
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RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠNE LEGĠONELLAYI DA DAHĠL EDĠN

İlksen HARMANCI
Jeofizik Mühendisi
A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı

ĠĢ Güvenliği Uzmanları ve ĠĢ Yeri Hekimleri Otel Motel Tatil Merkezleri AlıĢveriĢ
Merkezlerine ĠSG Hizmeti mi veriyorsunuz?
RĠSK DEĞERLENDĠRMENĠZĠ 13 Mayıs 2015 tarih 29354sayılı resmi gazetede
yayımlanan LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠDE DĠKKATE ALARAK GÜNCELLEDĠNĠZ MĠ?
13 Mayıs 2015 tarih 29354sayılı resmi gazetede yayımlanan LEJYONER HASTALIĞI
KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK gereğince Oteller,
moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar,
rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler (yolcu
gemileri), büyük alıĢveriĢ merkezleri, suyun bulunduğu veya kullanıldığı halkın ortak
kullanımına açık rekreasyonel alanlar ile, Suyun kullanıldığı endüstriyel havalandırma
sistemlerinin ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı iĢ merkezleri ve iĢyerleri Halk
Sağlığı Müdürlüklerince legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almıĢ en
az lise mezunu bir personel bulundurması gerekmektedir.
Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak
önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Aynı zamanda ''bu personel
yukarıda belirtilen birim ve merkezlerde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sunulmasından sorumlu kiĢiler ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini
yapmakla sorumludur.'' denilmektedir.
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ĠNġAAT ġANTĠYELERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA ÖNERĠLER

Oktay Tan (M.Sc)
Gedik Üniversitesi
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Yüksek
Lisans Programı
Öğretim Görevlisi

ĠnĢaat iĢlerinde karĢılaĢılan tehlikeleri, Ģantiyelerde çalıĢmıĢ hemen hemen tüm kiĢiler
bildiği gibi, bu gün artık kamuoyu da bilmektedir. Bu tehlikelere, her Ģantiye
sahasında rastlamak mümkündür. Kazaların nedenlerinin neler olduğu iyi bilinmesine
rağmen, bu kazaların sık sık tekrarlandığı da bir gerçektir. Çoğu zaman gerek çalıĢan
gerekse çalıĢtıran; oluĢan bu iĢ kazalarını iĢin gereği ve olağan olarak kabul
etmektedirler. Ülkemizde, kazaları oluĢturan risklerin giderilmesine iliĢkin ne iĢçi
tarafından ve ne de iĢveren tarafından herhangi bir önlemin alınamaması da yine ilgi
çekici bir konudur. Dolayısıyla, iĢ kazalarının oranı günümüzde giderek artmakta ve
Ģantiyelerde rastlanan sağlık sorunları da çoğalmaktadır.
ĠnĢaat sektörü, günümüzde geliĢen teknoloji ile birlikte çok büyük değiĢiklikler
geçirmiĢtir. Çünkü, daha önceleri çok daha uzun zaman alan el emeği ile yapılan
çalıĢmalar, makinelerin ve özel iĢ ekipmanlarının kullanılmaya baĢlaması ile birlikte
çok daha kısa zamanda yapılır olmuĢ ve insanoğlunun belki de bundan yüz yıl önce
düĢünemeyeceği dahası hayal bile edemeyeceği büyüklükte binalar, barajlar,
havaalanları, gökdelenler ve fabrikalar, kısa süre içerisinde yapılmaya baĢlanmıĢtır.
Günümüzde, inĢaat iĢ kolu, dünyanın her tarafında en çok ölümlü iĢ kazasının ve
meslek hastalıklarının görüldüğü sektörlerden biridir. ĠĢ kazalarının %10‟unun,
ölümlü iĢ kazalarının ise %31‟inin inĢaatta meydana gelmesi inĢaat sektörünün iĢ
sağlığı ve güvenliği alanında taĢıdığı riski açıkça ortaya koymaktadır. ĠnĢaat iĢçileri,
asbestozisten, sırt ağrılarına, el kol titreĢimi sendromundan, çimento yanıklarına kadar
çok çeĢitli sağlık sorunları ile karĢı karĢıya kalmaktadır.
Bu konudaki istatistiklerin de gösterdiği gibi en yüksek ölüm oranı inĢaat sektörüne
aittir. ĠnĢaat sektöründe görülen iĢ kazası sonucu ölümlerin %30‟u düĢmelerden,
%26‟sı taĢımalardaki malzeme düĢmelerinden, %19‟u iĢ makinelerinin neden olduğu
kazalardan ve %18‟i ise elektrik çarpması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, bu sektörde oluĢan iĢ kazalarının büyük bir kısmı kolaylıkla
engellenebilir niteliktedir. ġüphesiz olumsuz bu tablonun düzeltilmesi ve
değiĢtirilmesi için öncelikle iĢgüvenliği bilincinin değiĢtirilmesi, değiĢtirilen bilinç
gereği de gerekli önlemlerin alınması yolunda gayret gösterilmesi gerekmektedir.
ĠnĢaatlarda iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik temel öneriler aĢağıda verilmiĢtir.
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Genel Saha Düzenlemesi Ġlgili Uygulamalar:
Güzergah, UlaĢım Yolları, ġantiye Sahası Düzenlemeleri
Ġnsanların ve araçların belirlenmiĢ inĢaat alanları ve giriĢ güzergahları dıĢında hareket
etmelerini önlemek için, çalıĢma alanlarının sınırları, yol giriĢleri ya da patikalar vs.
boyunca iĢaret kazıkları dikilmeli ve iĢ bitene kadar korunmalıdır.
ÇalıĢanlar, çalıĢma alanı dıĢındaki sahaya izinsiz girme ve arazi sahibinin hakları
konusunda bilgilendirilmelidir.
ġantiye sahası (ofisler, yemekhane, yatakhaneler, ambarlar, laboratuvar vs.) çit ile
çevrilmelidir.
Gerekli yerlere “ĠnĢaat Sahası GiriĢ Yasak” levhaları dikilmelidir.
Betonun naklinde kullanılan araçların hızları, tonajları, yeterlilikleri TC Karayolları
ile Trafik Komisyonu kararlarına ve TS 11222 standartlarına uygun olmalıdır.
Trafikte, araçların arkasından düĢen malzemelerin meydana getirebileceği olası
tehlikelere karĢı, yükler branda veya benzer bir malzeme ile koruma altına alınmadan
hiç bir malzemenin nakliyesi yapılmamalıdır.
Beton ve beton malzemeleri (agrega, kum) nakledilirken, taĢıma araçlarından hiç bir
Ģekilde ulaĢım yollarına dökülmemeli, böyle bir durum olması halinde tüm temizlik
iĢleri ve cezalardan iĢi üstlenen birim/Alt Yüklenici sorumlu olmalıdır.
Kamyonlar tehlike arz edecek Ģekilde fazla yüklenmemelidir.
Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde, yapı kazılarına baĢlamadan önce, yapı
alanının çevresi ortalama 2 m. yükseklikte perde ile çevrilmeli, payandaları içten
vurulacak ve bunlar yapının bitimine kadar bu Ģekilde korunmalıdır.
Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniĢ olması halinde, perde yerine kazı
sınırı gerisinden baĢlamak üzere 90-100 cm. yükseklikte bir korkuluk yapılmalıdır.
ĠĢyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiĢtikleri yerler uygun Ģekilde kırmızı renkte
ıĢıklandırılmalıdır.
Kazı iĢlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, suyolları,
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı araĢtırılacak ve duruma göre
gereken önlemler alınmalıdır.
Geçici Yollar/binalar/Yapılar
Kullanımı sona eren ve tarım alanlarından geçen geçici ulaĢım yolları bozularak eski
haline getirilmelidir.
Kullanımı sona eren binalar, yapılar, müĢteri ile yapılan Ģartnamelerde belirtildiği
Ģekilde sökülmelidir.
Geçici yapı binaların tekrar kullanılabilir kısımları ġirket Merkez Depo‟ya
gönderilmelidir. Tekrar kullanılmayan kısımları, bu tip atık toplayan kiĢi/kurumlara
satılmalıdır.
Ġçme ve kullanma suyu havzalarının kısa ve orta mesafe koruma alanlarına
geçici/kalıcı yapı tesis edilmemelidir.
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Ağaç Kesme
Orman Bölge Müdürlüğü ve/ veya ilgili Belediyeden veya yetkili merciiden izin
alınmadan ağaç kesilememelidir.
Ağaç kesme ve bitki örtüsünün temizlenmesi, kuĢların yuva yapma dönemleri dıĢında
yapılmalıdır.
Kesilen ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğü‟nün Ģartları doğrultusunda
değerlendirilmelidir.

Erozyon ve Sedimentasyonun (çökmenin) Önlenmesi

ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA
ÖNERĠLER

Yağmur veya eğimli arazi koĢullarından dolayı oluĢabilecek toprak akıntısını önlemek
için, eğim kırıcı küçük setler oluĢturularak, erozyona karĢı önlem alınmalıdır.
Yağmurla oluĢacak su akıĢının küçük göletler oluĢturmasının önüne geçilerek suların
cazibe ile akıĢı sağlanmalıdır.
Erozyonun önlenmesine yönelik bitkilendirmede toprağın ve topografyanın izin
verdiği ölçüde doğal olarak yetiĢen bitki tercih edilmelidir.
Hafriyat depolama iĢlerinin baĢından itibaren her aĢamasında gerekli geçici ve kalıcı
drenajlar yapılmalıdır.
ĠnĢaat dönemi sonunda, herhangi bir çöküntü ve erozyon oluĢmayacak Ģekilde zemin
düzeltilerek hafriyat depo alanları terk edilmelidir.
ĠnĢaat dönemi sonunda doğal drenaj sağlanacak ve saha düzeltilerek terk edilmelidir.
Ocaklar, erozyon oluĢmayacak Ģekilde Ģev ve palyeler (basamaklar) açılarak
iĢletilmelidir.
Yüzey suyunun birikmesini engellemek ve eğimlerin toprak yığınlarının ve diğer
alanların aĢınmasını korumak için gerekli olabilecek ortalama 2 m. yüksekliğinde itina
ile düzenlenmiĢ toprak setlerinin inĢaatı gibi diğer önlemler alınmalıdır.
ĠnĢaat dönemi sırasında oluĢan herhangi bir su yatağı veya erozyon yatağı tekrar
doldurulmalı, sıkıĢtırılacak ve alanlar tekrar düzgün durağan hale getirilmelidir.
Malzemeler ve Depolama Kuralları
ġantiyeye yapılacak malzeme nakliyesi sırasında yeĢil alana zarar verilmeymeli, tespit
edilen yerler dıĢında indirme-boĢaltma yapılmamalıdır.
Çimento, kireç, alçı, seramik vb. inĢaat malzemeleri Ģantiyede inĢaa edilecek
sundurmalarda depolanmalıdır.
Boya, tiner (solvent) gibi parlayıcı ve sağlığa zararlı emisyon içeren madde ve
malzemeler, bu amaçla yapılmıĢ kapalı prefabrik depolarda, kilit altında,
sızdırmayacak Ģekilde ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanmalıdır. Bu
maddelerin taĢınması ve kullanılması, bu konuda eğitilmiĢ personel tarafından
yapılmalıdır.
Patlayıcı malzemeler, meskun binalara en az 15 m. uzaklıkta, kilitli, etiketli ve sağlam
bir kutuda bulundurulmalıdır.
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ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA
ÖNERĠLER

Patlayıcı maddelerin kullanımı için ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği Ģekilde,
Valilik ve ĠçiĢleri Bakanlığından, gerekirse izin alınacak ve mevzuata uygun
depolanmalıdır.
Hafriyat için patlayıcı madde kullanmak gerektiğinde bunun çevreye verebileceği
zararlarını da göz önüne alınmalıdır. Gerek toprak altındaki doğal kaynaklara, tarihi
eserlere, mevcut alt yapı tesislerine, canlı yaĢamına verebileceği olumsuz etkiler,
gerekse patlama sonucunda etrafa sıçrayabilecek parçalara karĢı gerekli önlemler
alınmalıdır.
Beton imalinde kullanılan malzemeler ayrım duvarları ile sınırlanarak, stok sahası
tabanında gerekli ıslah çalıĢması yapılarak stoklanmalıdır. Malzeme akmaları
engellenecek Ģekilde, yükseklik kontrolü yapılarak depolanmalıdır.
Beton imalinde kullanılan kimyasal katkı malzemeleri, kapalı varil ve/veya tanklarda
stoklanmalı, stoklardan herhangi bir akıĢa izin verilmemelidir. Kimyasal katkı
varilleri, sıcaklığa bağlı hacim genleĢmesine maruz kalmayacak Ģekilde, sundurma
veya kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Hacim genleĢmesi nedeniyle varillerde
geliĢebilecek patlamaya karĢı, taban toprağına akan malzemenin sızmasını önleyecek
material (talaĢ serimi, geçirimsiz PVC örtü vb.) ile kaplama yapılmalıdır.
Kazı malzemesi, inĢaat malzemesi, kimyasallar, yağ ve petrol ürünleri vb. maddeler,
dere yatakları, yüzeysel ve yeraltı su kütleleri veya sulak alanların, yatak veya
kıyıların 30 m. veya daha fazla yakınına; yüksek su seviyelerinde, taĢkınlarda,
yüzeysel akımlarda su içinde sürüklenmeye yol açacak Ģekilde depolanmayacak veya
bırakılmamalıdır.
Ġçme ve kullanma suyu rezervuar kısa mesafeli koruma alanında (içme/kullanma suyu
kaynağından 1000 m. uzaklıkta) katı atıklar, sıvı ve katı yakıtlar depolanamaz.
Atık sularla ve yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taĢınabilecek nitelikteki
maddeler, zeminde doğrudan depolanmamalıdır.
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ġantiye Sosyal Tesislerinde Sıhhi Tesisler:
Su Temini:

Tüm çalıĢanlarına aĢağıdaki kurallar doğrultusunda içme ve kullanma suyu
sağlanmalıdır:
Ġçme suları, 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan “Ġnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te yer alan özelliklere uygun olmalı ve
her zaman kullanıma hazır ve yeterli miktarda içilebilir su sağlanmalıdır.
ĠNġAAT
Ġçme ve kullanma sularına rahat bir Ģekilde ulaĢılabilmelidir.
ġANTĠYELERĠNDE Ġçme suları temiz bir kaynaktan alınacak ve temizliği sürekli olarak kontrol
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE edilmelidir.
ĠLGĠLĠ
Sular taĢınması ve kullanılması sırasında her türlü bulaĢmadan korunmalıdır.
UYGULAMALARA Ġçme suyu uygun serinlikte olacak ve içine doğrudan buz atılmamalıdır.
ÖNERĠLER
Mümkün olan durumlarda içme suyu uygun bir tesisat ile kullanma suyundan ayrı
olmalıdır.
Ġçme suları için kullanılacak bardakların temizliği için gereken özen gösterilmelidir.
Mümkün olduğu durumlarda içme suları için karton veya benzeri bardaklar
kullanılmalıdır. KullanılmıĢ bardakların atılması için bir çöp kutusu
bulundurulmalıdır.
Uygun nitelikte su bulunmadığı takdirde mevcut sular su dezenfeksiyonu usullerine
uygun olarak dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır.
Açıkta bulunan içilmez nitelikli suların depolandığı tankların üzerine herkes
tarafından görünebilecek bir bölümüne “DĠKKAT! ĠÇME, YIKANMA VEYA
PĠġĠRME ĠÇĠN KULLANILMAZ” yazılmalıdır.
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ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA
ÖNERĠLER

Tuvaletler:
Her çalıĢma yerinde aĢağıda gösterilen oranda tuvalet tesis edilmelidir
Birimdeki
Erkek Sayısı

Tuvalet
sayısı (Erkek)

Pisuar
Sayısı

Birimdeki Kadın
Sayısı

Tuvalet
sayısı
(Kadın)

1 – 60

2

2

1 – 60

2

61 – 100

3

4

61 – 100

4

100 iĢçiden sonrası için her 50 kiĢiye 1 tane olmak üzere tuvalet bulundurulmalıdır.
Tuvaletler normal Ģartlar altında kanalizasyon sistemine bağlanmalıdır. Kanalizasyona
bağlanması mümkün değilse atıksular, Türk Çevre Mevzuatı 23.11.1981 tarih ve
17523 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2560 Sayılı ĠSKĠ Kanunu gereğince
sızdırmaz septik çukurlara veya tanklara verilecek veya bölgedeki ilgili mevzuata
uygun önlemler alınmalıdır.
Tuvaletler hava Ģartlarına ve (açık alanlarda) düĢen cisimlere karĢı korunacak Ģekilde
yapılmalıdır.
Tuvaletler, en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılmalı, elektrik tesisatı etanj olmalıdır.
Kabinler insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak ve gereği gibi
havalandırılmalıdır. Tüm pencere ve havalandırma açıklıklarına tel takılmalıdır.
Kapılar tam oturmalı, kendi kendine kapanacak ve kilitli olmalıdır.
Koku çıkmasını önleyecek önlemler alınmalıdır.
Tuvaletlerin duvar yüzleri düz olacak ve boyası açık renk olmalıdır.
Tuvaletler su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yere yapılmalıdır. Ayrıca
mutfak veya gıda maddelerinin bulunduğu bölümlerden en az 30 m. uzakta
bulunmalıdır.
Yıkanma tesisleri (Duşlar):
Şantiyede yatan işçiler için, her çalışma yerinde aşağıda gösterilen sayıda
yıkanma tesisi yapılacaktır:
Birimdeki KiĢi Sayısı

DuĢ Kabini Sayısı

1 – 25

2

26 – 50

3

51 – 100

4

101 – 135

5

136 – 170

6
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170 iĢçiden sonrası için her 35 kiĢiye 1 tane olmak üzere kabin yapılmalıdır.
Her yıkanma yeri sağlık Ģartlarına uygun, temiz, bakımlı, havadar ve aydınlık
olmalıdır.
DuĢ kabinlerinin boyutları 1 x 1,20 metreden az olmamalıdır.
Soyunma odalarına bitiĢik yapılacak veya kapalı bir geçiĢi olmalıdır.
DuĢ kabinlerinin tavan ve duvarları kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılmalıdır.
DuĢ kabinlerinde yeterli havalandırma tertibatı yapılmalıdır. Mevsime göre 25 C° den
aĢağı olmayacak Ģekilde ısıtılmalıdır.
Sıcak ve soğuk akarsuyun iyi bir Ģekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar
basınçla akması sağlanmalıdır. Kirli suların kolayca akması için gerekli önlemler
sağlanmalıdır. DuĢların kirli suları kanalizasyon tesisatına bağlanmalıdır.
Yıkanma tesislerinin atık sularının kanalizasyona bağlanması mümkün değilse, 2560
Sayılı ĠSKĠ Kanunu gereğince sızdırmaz septik çukurlara veya tanklara verilecek veya
bölgedeki ilgili mevzuata uygun önlemler alınmalıdır.
Kağıt, çöp vb. atıkların atılması için üstü kapaklı çöp kutuları bulundurulmalıdır.
Yıkanma tesisleri normal temizlik ve bakım dıĢında her 15 günde bir dezenfekte
edilmelidir.
Lavabolar:

ĠĢçilerin iĢten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlenmeleri için yeteri kadar lavabo
tesis edilmelidir. Bu lavabolarda sürekli olarak yeter miktarda temizlik malzemesi
bulundurulmalıdır.
Elbise ve soyunma odaları:
ġantiyede çalıĢacak muhtemel sayıda personel için ıslak giyim eĢyasının kurutulması,
koruyucu elbiselerin, örneğin, güvenlik ayakkabısı, iĢ tutumlarının saklanması,
çalıĢma saatlerinde kullanılmayan giysilerin değiĢtirilmesi için yeterli büyüklükte oda
sağlanmalıdır. Bu oda, aydınlık, havalandırmaya elveriĢli, soğuk mevsimlerde yeteri
kadar ısıtılmıĢ olmalıdır.
Ayrıca bu odada yeteri kadar kilitli elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure vb. eĢya
bulunmalı, iĢçilerin rahatça soyunup giyinmelerine elveriĢli geniĢlikte olmalı, temiz
ve bakımlı bulundurulmalı, duvarları açık renkle boyanmalıdır.
Zehirli, tehlikeli, tozlu ve kirli iĢlerde çalıĢılan yerlerde iĢ elbiseleri ile harici
elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli, bulunmayan
hallerde iki ayrı dolap çalıĢanlara tahsis edilmelidir.
Islak elbiselerin kurutulması için sağlanan kaloriferler, otomatik termostat ile
donatılmıĢ ve giysilerle doğrudan teması önlemek amacı ile örme ızgara ile korunmuĢ
elektrikli radyoter bulunmalıdır.
Erkekler ve kadınlar için ayrı elbise değiĢtirme odası olmalıdır.
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Yatma Yerleri:
ĠĢçi konutlarında bir konut için gerekli tesisat ve tertibat bulunmalıdır.
GüneĢ ve hava alacak ve diğer dıĢ etkenlere karĢı korunmuĢ olmalı, sağlık ve teknik
Ģartlara uygun bir Ģekilde inĢa edilmelidir.
Yatma yerlerinin tabanı her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak
nitelikte yapılmalıdır.
Duvar ve tavanların yüzleri açık renkli boya ile boyanmalıdır.
Yatma yerlerinin pencereleri açılı kapanacak Ģekilde yapılmalı, koğuĢtaki havayı
devamlı bir Ģekilde değiĢtirecek tertibat, tesisat, menfez veya elektrikli özel
vantilasyon cihazları bulunmalıdır.
ĠNġAAT
yüksekliği 2,80 m.‟den az olmayacaktır ve adam baĢına düĢen
ġANTĠYELERĠNDE Yatma yerlerinin tavan
3 olarak hesap edilmelidir. Her koğuĢta yatacak kiĢi sayısı 12 m3‟e
hava
hacmi
12
m
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
göre tespit edilmelidir.
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA Yatma yerinin hava hacmi ile yatabilecek en çok iĢçi sayısını gösteren bir cetvel
Yatma yerlerine asılmalıdır.
ÖNERĠLER
Yatma yerinde yatak aralarında en az 80 cm.‟lik bir açıklık bulunmalı, iki katlı
karyola kullanıldığı hallerde katlar arasındaki yüksekliği ile karyola geniĢliği
80cm.‟den az olmamalıdır.
Yatma yerinde duvarlara elbise veya benzeri malzemelerin asılması amacıyla çivi
çakılmamalıdır.
Yatma yerinde yatan kiĢi sayısı kadar, kilitli ve yüksekliği 170 cm.‟den aĢağı
olmayacak elbise dolapları bulundurulmalıdır.
Yatma yerindeki yatak, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıfı gibi yatak eĢyası
temiz bir halde bulundurulmalıdır.
Yatma yerlerinin temizliği için görevliler atanmalıdır.
Yatma yerindeki hava sıcaklığı 15 C° ye düĢtüğünde ısıtılmalıdır. Bu sebeple Yatma
yerinde gerekli tertibat alınmalıdır. Isıtma için koğuĢ içlerinde katı, sıvı veya LPG
yakıtlı sobalar ile yağlı radyatör dıĢında elektrikli ısıtıcılar kullanılmamalıdır.
Yatma yerleri geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve tuvaletler ise sürekli olarak
100 lux lamba ile aydınlatılmalıdır.
Yatma yerinde en az 6 ayda bir veya gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel
temizlik ve böcek haĢere fareye karĢı ilaçlama yapılmalıdır.
Yatma yerleri bölümünde iĢçilerin çamaĢırları ile yatakhane malzemelerini yıkayıp
ütüleyebileceği çamaĢırhane ve ütü yeri yapılmalıdır.
Yatma yerleri mahfuz bir yere kurulacak ve drenaj için gerekli önlemler alınmalıdır.
Yatma yerlerinin içlerinde elektrik prizleri bulunmamalıdır.
Yatma yerleri bölgesinde aydınlatma tesisatı 24 veya 42 Volt ile yapılmalıdır.
Yatma yerinde ısıtma için yağlı radyatör kullanılacak ise ayrı tesisat çekilecek ve
tesisatta priz kullanılmamalı, bağlantılar klemens ile yapılmalıdır.
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Yemek yeme yerleri ve dinlenme salonları:
ĠĢyerinden tamamen ayrı soyunma yerleri ve lavaboya yakın bir yere yapılmalıdır.
Temiz, aydınlık, havadar olmalı, soğuk günlerde ısıtılabilecek Ģekilde tertibat
bulunmalıdır.
Taban ve duvarlar kolayca silinebilecek özellikte olmalıdır.
Kolay silinen ve temizlenebilen malzemeden yeteri kadar masa ve sandalye
bulunmalıdır.
Masalarda oturanlara yetecek sayıda sürahi ve bardak bulunmalıdır.
Yemekhanede bulaĢık toplama ve yıkama bölümü yemekhaneden ayrı olacak ve bir
pencere vasıtası ile bulaĢıklar toplanmalıdır.
ĠNġAAT
Yemek yeme yerlerinde kullanılan tüpler yemekhane dıĢında ve kapalı bölme
ġANTĠYELERĠNDE içerisinde olmalıdır.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE Yemek yeme yerlerinde ahĢap dolap bulundurulmamalı, ekmek ve tabldot dolapları
ĠLGĠLĠ
çelik olmalıdır.
UYGULAMALARA Molalar ve yemek paydosları için dinlenme yeri sağlanmalıdır. Bu yerler, yağmur ve
ÖNERĠLER
rüzgardan korunmalı olamlı, ısıtılmalı ve masalar ve sandalyeler ile döĢenmiĢ
olmalıdır.
Dinlenme yerlerinde, sigara kullanmayanlar, tütün dumanlarının neden olduğu
rahatsızlığa karĢı korumak için uygun düzenleme yapılmalı ve gereken yerlerde,
hamile olan veya istirahat saatinde çocuk emziren kadın iĢçiler için uygun tesisler
sağlanmalıdır.
Dinlenme yerlerinde, su kaynatmak için bir çaydanlık veya semaver ve yiyecek
hazırlamak içinde elektrik ocağı veya mikro dalga fırın gibi araçlar bulunmalıdır.
ġantiye Sahası Ġçinde ve Sosyal Tesislerinde IĢıklandırma:
Yapı iĢlerinin gündüz yapılması esastır. Ancak, gece çalıĢması yapılması gerekli ise
çalıĢılan kısımların çok iyi aydınlatılması ve Ģantiye içi yolların ve dönemeçlerin
ıĢıklandırılması sağlanmalıdır. ĠĢyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1:
2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standartları esas alınır. Buna göre:
ġantiyedeki açık alanlar, dıĢ yollar ve geçitler 20 lux, kaba malzemelerin taĢınması,
aktarılması, depolanması ve kaba iĢlerin yapıldığı yerler ile merdivenler, geçiĢ yolları,
inĢaat yolları 50 lux, kaba montaj, kazan dairesi, insan ve yük asansörler kabinleri,
malzeme stok yerler, soyunma ve yıkanma yerleri, yemek yeme yerleri ve tuvaletler
100 lux, normal montaj ve kaba iĢlerin yapıldığı yerler 200 lux, ayrıntıların yakından
seçilmesi gereken iĢler 300 lux, ofis ve benzeri sürekli dikkat gerektirn ince iĢlerin
yapıldığı yerler 500 lux, ve hassas iĢlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000
lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır.
ÇalıĢma yerleri, barakalar ve geçiĢ yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir
arızanın çalıĢanlar için risk oluĢturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı
sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
Yapay ıĢıklandırma istenilen yerlerde çalıĢanlar alanı terk edene kadar ıĢıkların yanık
kalacağı ayrı bir enerji kaynağına bağlı aydınlatma sistemleri oluĢturulmalıdır.
ÇalıĢma yerleri ve geçiĢ yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalıĢanlar için kaza riski
oluĢturmayacak türde olur ve uygun Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
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ġantiye Sahasında Kullanılan ÇalıĢma Ortamındaki Zehirli ve Zararlı Maddeler
ile Yapılan ÇalıĢmalar:
KiĢilerin çalıĢtıkları alanlardaki bütün toz, buhar, duman, gaz ve atmosferdeki diğer
katkılar önce havalandırma, çevirme ve filtreleme gibi mühendislik kontrolleri ile
kabul edilebilir sınırlarda olması sağlanmalıdır. Bunun uygulanamaması durumunda
maruz kalma zamanı sınırlandırılacak ve/veya kiĢisel koruyucu malzemeler
kullanılmalıdır.
Irmak, akarsu veya kamu sularına atık emisyonu olmayacak ve kirletilmemelidir.
DıĢa üfleyici sistemler tarafından toplanmıĢ kirlenmiĢ maddeler, tekrar iĢçilerin
solunum bölgesine girmeyecek ve halk için tehlike doğurmayacak tarzda olmalıdır.
ĠNġAAT
Testere, taĢlama ve kumlama iĢleri ekipmanlarının ve toz çıkartan diğer faaliyetlerin
ġANTĠYELERĠNDE tozları görebilmeyi ve emin çalıĢmayı sağlamak için kontrol edilmelidir.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE Tünel açma ve yeraltı kazı iĢlerinin tümünde kontrollü, yeterli randımanlı iki yönlü
ĠLGĠLĠ
havalandırma yapılmalıdır.
UYGULAMALARA Kızgın malzemeler/maddeler taĢıyan kiĢiler için herhangi bir engel bulunmayan
ÖNERĠLER
yürüme yolları yapılmalıdır. Kızgın malzemeler/maddeler merdivenlerden yukarı
veya aĢağı taĢınmamalıdır. Kızgın malzemeler ile uğraĢan bütün kiĢiler için temas,
yayılan ısı, göz kamaĢtırma, duman ve buhardan korunması için önlem alınmalıdır.
Böcek, haĢarat ve sinek ilaçlama sırasında tehlikelerden korunmak için kiĢisel
koruyucu malzemeler muhakkak kullanılmalıdır. Böcek ve haĢaratı çoğaltan gayri
sıhhi durumlar giderilmeli, yuvalar yıkılmalı, düzenli olarak ilaçlama yapılmalıdır.
ÇalıĢanların ilaçlamadan dolayı olabilecek zehirlenme durumları için ilkyardım
ilaçları bulunmalıdır.
ÇalıĢma bölgelerinde zehirli bitkiler bulundurulmamalıdır. Bulunan zehirli bitkiler
imha edilmelidir.
Alanların doğal olarak yeteri kadar havalandırılmadığı kimyasallarla çalıĢılan
yerlerde, veya elektrikle çalıĢan tesislerdeki kaçınılmaz egzoz dumanlarının veya
iĢlem emisyonlarının aĢırı seviyede olduğu yerlerde, yeterli mekanik havalandırma
sağlanmalıdır.
ÇalıĢma ortamı havasını kirleterek çalıĢanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve
artıkların derhal dıĢarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriĢ edici gaz ile toz,
buğu, duman ve fena kokuları ortam dıĢına atacak Ģekil ve nitelikte, genel
havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi
kurulmalıdır.
Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalıĢır durumda
olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalıĢmaması, iĢ sağlığı ve güvenliği
yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir. Mekanik ve
genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve
değiĢimleri yıllık olarak yetkili kiĢilere yaptırılmalıdır.
Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalıĢanları rahatsız etmeyecek,
çalıĢanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek
sıcaklık farkı oluĢturmayacak Ģekilde olması sağlanmalıdır.
Radyasyon yayan cihazlar kullanılması durumunda bu ekipmanlar ve güvenlik
önlemleri için talimatlar oluĢturulmalıdır.

www.isgder.com

55

İş Güvenliği Uzmanları Derneği
ġantiye ÇalıĢma Ortamında Termal Konfor:
ġantiye ortamındaki ısı ve nem, çalıĢanları rahatsız etmeyecek, çalıĢanların fiziksel ve
psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek Ģekilde olması esastır. ÇalıĢılan
ortamın sıcaklığının çalıĢma Ģekline ve çalıĢanların harcadıkları güce uygun olması
sağlanmalıdır.
Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duĢ ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk
yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulmalıdır.
Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalıĢanı rahatsız etmeyecek ve kaza
riski oluĢturmayacak Ģekilde yerleĢtirilmeli, bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
ġantiyede termal konfor koĢulları ölçülüp değerlendirilmelidir. Bu için TS EN 27243
standardından yararlanılmalıdır.
ĠNġAAT
Yapılan iĢin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda
ġANTĠYELERĠNDE çalıĢılması ve bu durumun değiĢtirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalıĢanları fazla
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE sıcak veya soğuktan koruyucu önlemler alınmalıdır.
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA ġantiye Açık Sahada ÇalıĢanları Sıcaklık ve Hava KoĢullarına KarĢı Korunma:
ÖNERĠLER
Açık çalıĢma ortamlarında sert hava Ģartlarından yeterli geçici koruma vasıtaları,
kuvvetli güneĢ ıĢınlarına maruz kalındığı zaman, en azından tiĢört ve uzun pantolon
sağlanmalıdır.
ġantiye Ofis ve Sosyal Tesislerinde Sıcaklık:
ġantiye ofislerinde ve kapalı çalıĢma yerlerinde, iĢin ilk saatinden sonra asgari 16
C‟lık ısı korunmalıdır.

ġantiye Alanında GiriĢler, yollar, merdivenler ve güvenlik:
a ) GiriĢler:
ÇalıĢma yerlerinin hepsine emniyetli giriĢ yolları bulunmalıdır. GiriĢ yollarında geçiĢe
engel olabilecek malzeme ve moloz bulunmamalıdır.
Emniyetli geçiĢe engel olabilecek buz, kar, çamur veya yağlar temizlenmelidir.
Kayganlığına mani olunamayan veya temizlenemeyen satıhlarda kum, kül veya diğer
kaymaya engel olacak malzeme kullanılmalıdır.
Bir giriĢ veya geçitte engeller veya dıĢarıya uzantılar varsa, bunlar göze çarpar Ģekilde
belirlenmelidir. Uzantılar sivri veya keskinse veya yaralanmalara yol açabilecek gibi
ise elastiki malzemeler ile kaplanmalıdır.
GiriĢ veya kapıların üzerlerinde çalıĢmalar devam etmekte ise veya üzerinde emniyete
alınmıĢ malzemeler bulunmakta ise giriĢ ve kapıların üzerine en az 5 cm.
kalınlığındaki sağlam tahtalar ile koruma tertibatı yapılmalıdır.
Binalara veya henüz inĢaat halinde olan yapılara geçici giriĢ olarak rampa veya geçit
yollarının kenarlarına tutunmak ve düĢmeleri önlemek için parmaklıklar yapılmalıdır.
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Yollar:
ĠnĢaat sahası içerisindeki yollar yeterli geniĢlikte olacaklardır. Tüm virajların açık
görüĢ sahası ve mümkün olduğunca geniĢ bir çapı olmalıdır. Virajlarda görüĢ
mesafesinin yarısı kadar bir mesafede durabilecek kadarlık bir hız sınır konulmalıdır.
Yollar üzerinde su birikmesini engellemek amacı ile eğimli olacak ve suların drene
edilebileceği bir sistem yapılmalıdır.
Yollar çalıĢma sathından yüksekte ise banketler, bariyerler ve setler yapılarak
araçların yolun dıĢına çıkması engellenmelidir. Yollarda yol kenarları ayırt
edilebilecek Ģekilde iĢaretlenmelidir.
ġantiye içerisinde araçlar, geliĢigüzel yollar üzerinde bırakılmamalıdır. Yüklü araçlar,
yüklerini ait oldukları kısımlarda en elveriĢli yerlere ve yolun kapanmamasına dikkat
ĠNġAAT
ederek boĢaltacaklardır. ĠĢyerinde trafik kurallarına uyulmalı, trafik güvenliği tam
ġANTĠYELERĠNDE olan araçlar kullanılmalıdır. Park halindeki nakliye ve iĢ makinelerinin altında veya
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE yanında hiç kimse dinlenmeyecek ve uyumamalıdır.
ĠLGĠLĠ
Yollarda toz oluĢumu kontrol altına alınmalıdır.
UYGULAMALARA
ÖNERĠLER
c ) Merdivenler:
Dayama merdivenlerin ek yerleri aynı uzunluktaki merdivenin gücünde olmalıdır.
KırılmıĢ veya hasara uğramıĢ dayama merdivenleri derhal iĢten alınıp imha
edilmelidir.
Seyyar merdivenlerin uzunluğu maksimum 4m.‟den fazla olmamalıdır.
Metalden yapılmıĢ dayama merdivenler, elektrik iĢi yapılan yerlerde veya elektrik
kablolarının değmesinin mümkün olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
Dayama merdivenler yerlerinde hareket etmeden durmalarını sağlamak için üstten,
ortadan ve alttan sabitlenmelidir. Merdivenlerin konulduğu destekler üstte ve altta
hareketsiz konulacak yükleri taĢıyabilecek güçte ve yana doğru hareket etmeyecek
Ģekilde olmalıdır.
Yüksekliği 6m.‟den fazla tüm yapılarda ulaĢım sabit merdivenler ile yapılmalıdır.
Dört veya daha fazla basamaktan oluĢan merdivenlerde uygun yükseklikte merdiven
korkuluğu bulunmalıdır. Merdiven boĢlukları düĢmeleri engellemek amacı ile
korkuluk ile kapatılmalıdır.
Merdivenlerin üstünde veya yüksekte bulunan çalıĢma yerlerinde takım, alet veya
herhangi bir eĢya bırakılmamalıdır. Kırık parçalar, sivri eĢyalar, yağlı veya tinerli
bezler ancak bunlar için ayrılmıĢ özel kaplara atılmalıdır. Merdivenler sürekli olarak
temiz bulundurulmalıdır.
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ġantiye Güvenlik:
ġantiyelerde güvenlik 24 saat süre ile sağlanır. ġantiye sahasına giriĢte ziyaretçi giriĢ
ve çıkıĢları kapıda kayıt edilir ve kendilerine ziyaretçi kartı verilir. ġantiyede
çalıĢmayanların iĢyerine izinsiz girmeleri yasaktır. Ziyaretçi ve diğer kiĢilerle ancak
ziyaretçi kabul yerinde görüĢülmelidir.
Güvenlik kulübeleri üçüncü Ģahısların direkt olarak Ģantiye sahasına giriĢlerini kontrol
edilebileceği noktalarda ve inĢaat sahasına giriĢ noktalarında yapılır.
ġantiyelerdeki iĢçiler kendi çalıĢtıkları yerlere anayolu izleyerek gidip geleceklerdir.
Kestirme yol diye inĢaat alanı içinden kesinlikle geçmeyeceklerdir. ĠnĢaat sahasına
giriĢ noktalarındaki güvenlik elemanları inĢaat sahasına giriĢlerde Nida ĠnĢaat
tarafından verilmiĢ kimlik kartlarını kontrol edeceklerdir.
Kimlik kartı olmayan çalıĢanların inĢaat sahalarına giriĢleri yasaktır. Her durumda
ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE çalıĢanların ziyaretçilerinin inĢaat sahasında dolaĢmaları yasaktır. Diğer kısımlarda
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE yapılan iĢleri görmek merakı içinde bilmediği alanlarda dolaĢmak isteyen kimseler
engellenmelidir. Gerektiği durumlarda ziyaretçilerin inĢaat sahasına girmeleri
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA gerektiğinde iĢ güvenliği yöneticisinden yazılı izin alınır. Mümkün olan durumlarda
bu gibi ziyaretçiler iĢ sahasını bilen personel ile birlikte iĢ sahasında dolaĢırlar.
ÖNERĠLER
ġantiyeler tahta-sac perde veya tel örgü ile çevrilir. GiriĢler ve Ģantiye çevresi gece
güvenliği açısından yeterince aydınlatılır.
Zemin üzerindeki ve Kat kenarlarındaki BoĢluklar:
Zemin üzerindeki asansör ve tesisat boĢlukları ile çatılardaki boĢluklar, aydınlıklar ve
kat döĢemelerinin kenar boĢlukların etrafına birer korkuluk yapılmalıdır. Standart bir
korkuluk; üst korkuluk, ara korkuluk, tabandaki topuk levhası ve 125 kg.‟lık yüke
dayanıklı ana korkuluktan oluĢmalıdır.
Üst korkuluğun platform yüzeyinden zemine olan dikey yüksekliği ortalama 1,00 m
olmalı ve üst yüzeyi bütün korkuluk boyunca pürüzsüz olmalıdır. Ara korkuluk üst
korkuluk ile zemin platformun tam ortasında olmalıdır. Topuk levhası ile ana
korkuluk arasında açıklık 47 cm.‟den fazla olmamalıdır.Korkulukların uçları son
dikmenin üzerinden dıĢarı uzanmamalıdır. Ancak, böyle bir uzantının bir tehlike
yaratmayacağı yerlerde buna izin verilebilir. Tahta korkuluklarda kullanılan
kerestenin kesiti en az 5x10 cm olmalıdır. Borudan yapılan korkuluklardaki ara
dikmeleri üst ve ara korkulukları çapları en az 4 cm olmalıdır. Ara dikmeleri, en fazla
merkezden merkeze 2,5 m. mesafe ile konmalıdır. ĠnĢaat demirinden yapılan
korkulukların dikmeleri ile üst ve ara korkulukları en az 8‟lik demirden yapılmalıdır.
Direkler merkezden merkeze en fazla 2,5 m. mesafe ile yerleĢtirilmelidir. Dikmelerin
yere bağlanması ve diğer korkuluk kısımlarının sabitleĢtirilmesi; korkuluğun üst
korkuluk herhangi bir noktasına herhangi bir yönden verilen en az 125 kg
ağırlığındaki yüke çok az bir bükülmeyle dayanabilecek Ģekilde yapılmalıdır.
Kat döĢeme üzerlerinde bulundurulan demir çubuklar, sac levhalar, kablolar, çivili
keresteler ve diğer malzemeler açıklıklardan düĢmelerini önlemek için belirli yerlere
konulmalı, artık ve hurda malzemeler çalıĢanların çarpıp düĢmelerine neden
olmayacak Ģekilde istiflenmeli, geliĢigüzel malzeme bırakılmayacak ve atılmamalıdır.
Her kısmın formen ve ekipbaĢları kendi iĢlerinden artan malzemeyi belirlenen yerlere
taĢıtmalıdır.Her merdivenin zemin açıklığı güvenli bir Ģekilde sabitlenmiĢ korkuluklar
ile giriĢ kısmı hariç, tüm açık kenarları kapatılmalıdır. Yan tarafı açık zemin veya
platform bitiĢik zeminden 1,80 cm. veya daha fazla yükseklikte ise korkuluklar ile
kapatılmalıdır.
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KiĢisel Koruyucu Malzemeler (KKM):
ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE a) Genel Uygulamalar:
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
ĠĢbaĢı yapacak personel, Alt Yüklenici personeli, ziyaretçi ve tedarikçiler dahil
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA Ģantiyedeki Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ Birimine baĢvurarak “ĠĢ Yerinde
Uyulacak ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kuralları Tutanağı”nı imzalar.
ÖNERĠLER
ġantiyede çalıĢan iĢçiyi tehlikelerden korumak için gerektiği kadar ve uygun KiĢisel
Koruyucu Malzemeler verilir. Alt Yükleniciler de bu prensipler doğrultusunda
çalıĢtırdığı iĢçilere gerekli olan KiĢisel Koruyucu Malzemeleri vereceklerdir.
ġantiyelerde KiĢisel Koruyucu malzeme ihtiyaç tespiti yapılan risk analizlerinin
sonucuna göre, saha Ģartlarına göre ĠĢgüvenliği Uzmanı tarafından tespit edilir ve
KKM Risk Belirleme Tablosuna iĢlenmelidir.
ĠĢçilerin kullanması gerekli KKM‟ler satın alınırken Satınalma Prosedürü‟ne bağlı
talimatlar içerisinde tanımı yapılan özelliklerine göre ve KKM Risk Belirleme
Tablosuna uygun malzemeler satın alınmalıdır. Tabloda olmayan KKM‟ ye ihtiyaç
duyulması durumunda Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ birimine bilgi verilmeli,
ekipman listeye eklendikten sonra satın alma yapılmalıdır.
KKM kullanıcısına tespit edilen ekipman denettirilmeli, görüĢleri alınmalıdır. Ġlgili
görüĢlere dayanarak KKM'nın tedariği ile talep gerçekleĢtirilmelidir.
ĠĢe yeni giren her iĢçiye KiĢisel Koruyucu Malzeme (KKM) Zimmet ve Taahhüt
Tutanağı okutulur. Gerekli koruyucu malzeme kendisine verilerek imzalatılır ve nasıl
kullanılacağı öğretilir. ĠmzalatılmıĢ olan KKM Zimmet ve Taahhüt Tutanağı personel
dosyasında saklanır.

KKM‟ler aĢağıdaki baĢlıklar altında sınıflandırılmıĢtır:
Solunum yolu koruyucuları
Göz ve yüz koruyucuları
BaĢ ve kulak koruyucuları
El ve ayak koruyucuları
Gövde koruyucuları
DüĢmeye karĢı koruyucular
Muhtelif
KKM‟ler düzenli olarak kontrol edilmeli, kullanıma hazır ve sıhhi durumda
bulundurulmalı, kullanım için baĢkasına verilmeden veya depoya geri konulmadan
önce temizlenip dezenfekte edilmeli, sağlam olmayanlar imha edilmelidir.
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ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE b) KKM‟ler Ġle Ġlgili Özel Kurallar:
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA KiĢisel Koruyucu Malzemeler, kullanıcılara ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımları ve
ihtiyaç duyulan elemanlarının değiĢtirilmelerinden sonra, hijyenik Ģartlarda muhafaza
ÖNERĠLER
edilecek ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
Tüm çalıĢanlar, görevine uygun kiĢisel koruyucu malzemelerini almıĢ olmalı ve
aĢağıda açıklanan durumlarda kesinlikle kullanmalıdır.
Gözler için tehlikeli olan iĢlerden:
Oksijen kaynağında ıĢınlara karĢı oksijen gözlüğü
Elektrik kaynağında ıĢınlara karĢı kaynakçı maskesi
TalaĢ, yonga bırakan iĢlerde yandan korunacak gözlük
Kimyasal maddelerle yapılan iĢlerde tam koruma gözlüğü
Zehirli gazlar çıkan iĢlerde tam yüz maskesi
Çapak temizleme iĢlerinde Ģeffaf yüz siperi
Kullanılmalıdır.
ġantiye sahası içerisinde imalat bölgesindeki tüm çalıĢanlar, baĢlarına baret giymeden
çalıĢtırılmamalıdır.
Kaynak iĢlerinde ve mekanik atölyelerde çalıĢanlar, deriden yapılmıĢ, boya iĢlerinde
ve tahriĢ edici malzemelerle çalıĢanlar plastik veya lastik malzemeden yapılmıĢ
eldivenler giymelidir. Matkap, pres ve diğer tezgahlarda çalıĢıldığında eldiven
kullanılmamalıdır.
Gürültülü yerlerde (kompresör, preslerin bulunduğu yerler, kırıcı ve öğütücü
makinelerin bulunduğu yerler, konveyör vb.) iĢitme kaybının önlenmesi için kulak
tıkacı veya kulaklık kullanılmalıdır.
Ağır malzeme taĢıyanlara lastik tabanlı ve çelik burunlu ayakkabı giydirilmelidir.
Kayma ve düĢme tehlikesi olan yükseklikte kayma ve düĢme tehlikesi bulunan
yerlerde, banketlerde yapılacak bakımlarda emniyet kemeri kullanılmalıdır.
Su içinde veya nemli yerlerde yapılacak çalıĢmalarda uzun konçlu çizme giyilmelidir.
Oksijen miktarı %20‟nin üstünde ve zehirli ortamda aktif kömür filtreli gaz maskesi,
oksijen miktarı %20‟nin altında ve zehirli ortamda basınçlı temiz hava tüplü gaz
maskesi kullanılmalıdır.
Kaynak iĢlerinde çalıĢanlar deriden, asitli ve kostikli iĢlerde çalıĢanlar PVC
malzemeden yapılmıĢ önlük takmalıdır.
Kullanılacak ekipmanlar ve makineler ile ilgili genel kurallar iliĢikte verilmiĢtir.
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c) KKM ile ilgili Eğitim ve Bilgilendirme
Nida ĠnĢaat iĢçiyi; kiĢisel koruyucu malzemeleri hangi risklere karĢı kullanacağı
konusunda bilgilendirmelidir. KKM‟ nin kullanılacağı iĢi tanımlayan talimatta
kullanılması gereken KKM belirtilmelidir.
Kullanılacak ekipman, makine ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kullanılma
kurallarının anlatılacağı özel talimatlar oluĢturulacak ve mümkün olduğunda
kullanılacak bölgelerde kiĢilerin görebileceği Ģekilde asılacak ve personele eğitim
verilmelidir.

d) KKM nin Hijyeni
Tek kiĢi tarafından kullanılması esas olan kiĢisel koruyucu malzemelerin zorunlu
ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE hallerde birkaç kiĢi tarafından kullanılması halinde bu kullanımdan dolayı sağlık ve
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınmalıdır.
Ekipmanın hijyeninden kullanıcı sorumlu olmalıdır. KKM‟ ler özel olarak
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA tanımlanmıĢ olan KKM dolabında tutulmalıdır.
ÖNERĠLER

e) CE iĢareti ve sertifikasyon
KKM‟lerde “CE” iĢareti aranacak ve ürünün üzerinde de yazılı olmalıdır. Gerekli
teknik özellikleri taĢımayan ekipmanlar hiçbir Ģekilde kullanılmamalıdır.
ġantiyede Kullanılacak El Aletleri ve ĠĢ Ekipmanları

a) El Aletlerinde Genel Kurallar:
El aletleri belirli iĢlerin yapımı için hazırlanmıĢtır. Bu nedenle, sadece özellikleri ile
ilgili kullanılması gereken iĢlerde kullanılmalıdır.
El aletleri, görevlerini en iyi yapabilecek durumda (bakımlı, keskin, düzgün, temiz,
yağlanmıĢ, gerekli hallerde özel kılıflarında) bulundurulmalıdır. (El aletleri ehil
ustalara periyodik olarak kontrol ettirilmeli, bakım ve onarımları yaptırılmalıdır.)
Yapılacak iĢ için en uygun alet seçilmeli, bozuk alet ve takımlarla çalıĢılmamalıdır.
Çekiç, balyoz vb. aletlerin bakımlı ve kullanılır durumda, saplarının sağlam ve
yuvalarına sıkı geçmiĢ kamalanmıĢ olmasına dikkat edilmelidir. Çatlak, kırık, gevĢek
saplar kazalara sebep olur.
Balyoz ve çekiçlerin baĢları fırlayıp çalıĢanı veya etraftakileri yaralayabilir. Kesici
aletlerin ağızları düzgün ve bilenmiĢ olmalıdır. KörlenmiĢ aletlerle çalıĢılmamalıdır.
El aletleri yüksek yerlere veya ayakaltında bırakılmamalıdır. Alet ve takımların
çalıĢanların veya baĢkasının üzerine düĢebilmeli, ayağına takılabilecek bir yere
bırakılmasına izin verilmemelidir.
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Her aletin bir yeri olmalıdır. ĠĢleri bitince ve paydosta aletler yerine konmalıdır.
Keskin ve sivri aletler cebe konmamalıdır. Kılıf veya kınında alet çantasında
taĢınmalı, çizeceklerin uçlarına mantar takılmalıdır.
Aletlere gereği kadar kuvvet ve basınç uygulanmalı, kapasiteleri dıĢındaki iĢler için
zorlanmamalıdır.
Vurulmaktan tepeleri bozulmuĢ, kırılmıĢ veya bükülmüĢ aletler tamir ettirilmeli,
onarılamayanlar hurdalığa atılmalı, ortalıkta bırakılmamalıdır.
Yapılacak iĢe vidanın yarığına uygun tornavida kullanılmalıdır. Vidalanacak veya
sökülecek parça avuç içinde tutulmamalıdır. Tornavida kayıp, eli yaralayabilir.
Tornavidanın sapına vurulmamalıdır. Tornavidalar kama, keski veya manivela yerine
kullanılmamalıdır.
Ağzı açılmıĢ, çatlamıĢ, yalama olmuĢ, kaynak edilmiĢ kötü durumdaki anahtarlar
ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE kullanılmamalıdır. Anahtarlar uçlarına boru geçirilerek veya bir alet (özellikle baĢka
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE bir anahtar)eklenerek uzatılmamalıdır.
Anahtara hiçbir zaman vurulmamalı, anahtar çekiç yerine kullanılmamalıdır. Somun
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA sıkar veya gevĢetirken anahtarı çekmek itmekten güvenlidir. Ġtmek gerekirse açık
avuçla itilmelidir. Ayarlı anahtar kullanırken çeneye doğru bastırılmalıdır.
ÖNERĠLER
BaĢ üzerindeki somun, cıvata veya baĢka bir parçayı takar veya sökerken emniyetli
yana doğru çekilmeli, anahtarların altında durulmamalıdır.
Cıvata baĢları ve somunlar için uygun tip ve boyutta anahtar kullanılmalıdır.
Ayarlanabilir Ġngiliz, Fransız, kurbağacık, tırtıllı anahtar mecbur kalmadıkça
kullanılmamalıdır. Cıvata ve somunları sıkmak veya sökmek için anahtar yerine
küçük parçaları tutmaya ve çıkarmaya yarayan penseler kullanılmamalıdır.
Parçaları (çivi vb.) iyice kavrayıp, her tarafını aynı derecede sıkan kerpetenler
kullanılmalıdır.
Sapsız veya bozuk saplı, aĢınmıĢ veya körleĢmiĢ eğeler kullanılmamalıdır.
Doğru ayarlanmamıĢ, bilenmemiĢ ve çaprazlanmamıĢ, çatlak, diĢleri kırık, sapları
gevĢek testereler kullanılmamalıdır. Karpit kapları, benzin vb. bidonları kıvılcım
çıkarmayan (bakır, pirinç, sert ağaç) aletlerle açılmalıdır.
Balyozla çalıĢırken gerekiyorsa saplı keski kullanılmalıdır. Balyoz sallamadan önce
arkaya bakılmalıdır.
Basınçlı hava tabancası ile çalıĢırken keski ve matkabın ayağa kaçmamasına dikkat
edilmelidir.
Çivi çakarken hafif vuruĢla baĢlanmalı, çekerek vurulmamalıdır.
Bıçak ve çakılar, tornavida sandık veya kutu kapağı açmakta kullanılmamalıdır.
Manivela ile kapasitesinin üstünde ağırlık kaldırılmamalıdır. Manivela takoz veya
destek yerine kullanılmamalıdır.
TaĢ veya ağaç kökü sökme iĢleminde manivela yerine kazma kullanılmamalıdır.
Malzemeyi sıyırmak sureti ile kaldırmaya yarayan kürekler, bel küreği gibi toprağın
Ģekilli kesilip çıkartılmasında (oyulmasında) kullanılmamalıdır. Bıçak, keski,
iskarpela ve benzerleriyle malzeme ileri doğru kesilmeli, bu gibi aletler kullanıcıya
yöneltilmemelidir.
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) Elektrikli El Aletleri:
Elektrikli cihazlarla çalıĢırken çok dikkatli olunmalı, izolasyonu bozuk kablolu
cihazlarla çalıĢılmamalıdır. Elektrikli cihazların hasara uğramaması için her türlü
önlem alınmalıdır. Elektrikli cihaz arızalandığında onarımı ancak yetkili elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. ĠĢçilerin tamirat yapması yasaktır.
Elektrik besleme kabloları ayaklara takılmaması için dağınık bırakılmamalı, askıya
alınmalıdır. Elektrik cihazı kullanılmadan önce gözle muayene edilmelidir. (Cihazın
elektrik kablolarının topraklı ve izolasyonunun sağlam olması, kablonun cihaza
giriĢindeki lastik manĢonunun mevcut olması, Ģalterinin hasarlı olmaması, cihazın dıĢ
yüzeyinde göze çarpan hasarının bulunmaması vb.)
Cihazı prizden ayırmak için kablosundan değil, fiĢinden tutarak çekilmelidir.
ĠNġAAT
Cihazı çalıĢtırmak ve durdurmak için mutlaka Ģalter kullanılmalıdır. Cihazın fiĢini
ġANTĠYELERĠNDE prizden çıkartarak durdurmak yasaktır.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE Elektrik cihazlarının çıplak metal kısmına mutlaka topraklama tesisatı yapılmalıdır.
ĠLGĠLĠ
Seyyar çoklu priz uzatma kabloların priz gövdeleri yalıtkan malzemeden ve kapaklı
UYGULAMALARA olmalı, madeni gövde üzerine monte edilmiĢ seyyar priz kullanılmamalıdır.
ÖNERĠLER
Nemli ve ıslak yerlerde kullanılacak elektrikli el lambaları 42 Volt olmalıdır.
Seyyar elektrik dağıtım kablolarında mutlaka 30 mA‟lik kaçak akım rölesi
bulunmalıdır.
Sigortalar, değiĢtirilmeden önce gerilim dıĢı bırakılmalı, ayrıca kontrol kalemi ile
gerilim yokluğu kontrol edilmelidir. Sigorta buĢonlarına tel sarılmak suretiyle tekrar
kullanılmamalıdır.
Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı Ģalterden
kesilmelidir.
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c) Basınçlı Kap ve Tesisatlar:
Basınçlı kap ve tesisatların kullanılmaya baĢlanmadan önce ve her tamirattan ve
değiĢiklik yapılmasından sonra kontrol edilecek ve çalıĢmaları denetlenmelidir.
Geçici kullanılan ve seyyar olan basınçlı teçhizat veya sistemler 6 ayda bir, daimi
olarak yerleĢtirilmiĢ sistemler ise en az yılda bir defa kontrol edilmelidir. Ġlgili
kontroller yetkin makine mühendisleri tarafından yapılmalıdır.
Basınçlı kap ve tesisatlarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu
testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece iĢletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı
aĢmayan sürelerle yapılmalıdır. Ancak, basınçlı gereç ve sistemin özelliği ve
iĢletmeden kaynaklanan zorunlu Ģartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı
olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız
ĠNġAAT
muayene yöntemleri de uygulanabilmelidir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik
ġANTĠYELERĠNDE kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
ĠLGĠLĠ
(RG: 22.1.2007/26411), TaĢınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
UYGULAMALARA (RG:31.12.2012/28514) ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği‟ nde
ÖNERĠLER
(RG:30/12/2006/26392) ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı
kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılmalıdır.
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine
tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılmalıdır. (Söz konusu periyodik
kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller
sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almıĢ mühendisler ve aynı eğitimi almıĢ
tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.)
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, yılda bir kez yapılmalıdır.
Test pulu yapıĢtırılmamıĢ ekipmanlar, ĠĢ Güvenliği Uzmanı‟nın izni olmadan
kullanılmamalıdır. Aksi halde, kullanan sorumludur.
Basınçlı kaplarda herhangi bir pas veya baĢka bir arıza görüldüğünde hidrostatik teste
tabi tutulmalıdır.
Basınçlı teçhizatı ve sistemleri kullanacak personele ölçme aletleri, basınç düĢürme ve
kontrol aletlerinin çalıĢma sistemleri anlatılmalıdır. Bu cihazlar sadece tayin edilen
personel tarafından kullanılmalıdır.
Basınçlı teçhizatın ve sistemlerin çalıĢmasında emniyetsiz bir durum olduğunda ilgili
makinenin kullanımına ara verilir ve gerekli iĢaretlemeler yapılarak kullanılması
engellenir.
Basınçlı teçhizatın ve sistemlerin emniyet ve boĢaltma valflerinin çıkıĢı personele
zarar vermeyecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Bütün basınçlı aletlerde bir basınçölçer, emniyet ve boĢaltma valfleri bulunmalıdır.
Ayarları yapıldıktan sonra emniyet ve boĢaltma valfleri mühürlenmelidir.
Basınçlı teçhizatın ve sistemler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için ĠĢ Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği‟ne bakılmalıdır.
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Kaldırma ve makineleri:
Kullanılmakta olan kaldırma makineleri kontrol ve testleri Makine Mühendisleri Odasına
kayıtlı mühendisler tarafından aĢağıda belirtilen durum ve zamanlarda yapılır;
Yukarıda belirtilen makine veya ekipmanın monte edilip çalıĢmaya baĢlamasından önce,
Yapılan herhangi bir değiĢiklik veya büyük onarımdan ya da revizyonlardan sonra, Bu
teçhizatın en az 3 ay kullanılmayıp daha sonra kullanılmaya baĢlanmasından
önce,Akredite kuruluĢlar (Türk Akreditasyon Kurumunu “TÜRKAK” veya Avrupa
Akreditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası
Akreditasyon Forumu ile karĢılıklı tanınma anlaĢması imzalanmıĢ akreditasyon
kurumlarından birisi) tarafından kontrol ve deneyi yapılmalıdır.
Kontrol ve deneyler, kalibre edilmiĢ cihazlar kullanılarak, uzman kiĢilere veya söz konusu
ölçümler konusunda uzman bağımsız, akreditasyon kurumuna yaptırılmalıdır.
Test sonuçları kayıt altına alınmalı, ayrıca “Test pulu” aracın üzerine yapıĢtırılmalıdır.
ĠNġAAT
uygun Ģekilde
ġANTĠYELERĠNDE Düzenlenen belge, yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere
saklanmalıdır.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılmalıdır. Söz konusu periyodik
kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller
ÖNERĠLER
sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almıĢ mühendisler ve aynı eğitimi almıĢ
tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yılda bir yapılmalıdır.
Makineler ve Mekanik Aletler:
Makineler ve mekanik araçlar iĢletmeye alınmadan önce yetkin bir mekanikçi tarafından
kontrol edilmeli, emniyetli bir Ģekilde çalıĢıp çalıĢmadığı gözden geçirilerek kayıt altına
alınmalıdır.
Bütün makinelerin emniyetli bir Ģekilde iĢleyebilmesi bakımından, her makine için
sorumlu, mesleki eğitim belgeli bir personel atanmalıdır.
Beton Santralı kullanacak operatör Beton Santralı Güvenlik Kontrol Çizelgesi formunu
kullanmalıdır.
Ġmalatçı talimatı bulunmaması durumunda bakım talimatları oluĢturulmalıdır.
Bozuk veya iĢlemesi sırasında emniyetsiz bir durum oluĢan makine ve mekanik aletler
tamir edilene kadar veya emniyetsiz durum ortadan kalkana kadar kullanılmazlar.
Makinelere bir operatör atanmalı ve yalnızca bu kiĢi tarafından çalıĢtırılmalıdır. Mesleki
eğitim belgesi olmayan operatörler iĢ makinelerini kullanmamalıdır.
Makine ve araçların onarım veya elle yağlama yapılırken çalıĢtırılmasını önlemek üzere
devreden çıkarılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.
Yerlerinde sabit duran makine ve araçlar sağlam bir temel üzerine oturtulmalı,
iĢletilmeden önce sıkıca sabitlenmelidir. ĠĢledikleri süre boyunca yağlanmaları gereken
noktalar, tehlikeye maruz kalmadan ulaĢılabilecek bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Gerektiği takdirde bütün hareketli araçlar ve iĢletildikleri alanlar çalıĢma yapılırken yeteri
kadar aydınlatılmıĢ olmalıdır. Mekanik araçlara yakıt doldurulurken mutlaka tam olarak
durdurulmalıdır.
Makineler ve mekanik aletlerin tüm kayıĢları, mekanizmaları, bacaları, çekiçleri, çarkları,
iğneleri, davulları, volanları ve alternatif hareketli dönen ya da hareket eden diğer
kısımları kiĢilere temas etmesi ya da baĢka tehlikelere sebep olması söz konusu ise
muhafaza altına alınmalıdır.
Araçların kızgın yüzeyleri kaza ve yangın çıkmasını önlemek için muhafazalı ya da izole
edilmiĢ olmalıdır.
Hiçbir makine ya da mekanik aletler koruyucuları çıkarılmıĢ Ģekilde kullanılmamalıdır.
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ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA
ÖNERĠLER

Motorlu TaĢıtlar:
Düzenli olarak veya ara sıra motorlu bir aracı süren her çalıĢanın sürücü belgesine
sahip olmalıdır. Bütün taĢıtlar, yetkili uzmanları tarafından kontrol edilip, emniyetli bir
Ģekilde iĢleyeceği tespit edilmeden hizmete alınmamalıdır.
Bütün motorlu taĢıtlar periyodik olarak uzman kiĢiler tarafından kontrol edilmeli, bu
kontroller ile ilgili kayıtları düzenli bir Ģekilde tutulmalıdır.
Emniyetli bir Ģekilde iĢlemeyen taĢıtlar hemen kullanımdan alınmalı, onarılacak veya
yenisi ile değiĢtirilmelidir.
Bütün taĢıtların bir takometresi, yakıt seviye göstergesi, arkayı görebilmek amacı ile
ayna tertibatı, gece kullanımı için ıĢıklandırma tertibatı, çalıĢan bir buz çözücü-buğu
giderici, siper camı ve elveriĢli siper camı silicileri ile motorlu taĢıtın cinsine göre
güvenlik önlemlerinin alınmıĢ olması gerekmektedir.
Motorlu taĢıtlarda kullanılan camlar mutlaka emniyet camı olacak ve çatlak ya da kırık
camlar yenilenmelidir.
Bütün lastik tekerlekli motorlu taĢıtların çamurlukları olmalıdır.
Bütün taĢıtların basamaklarında kaymaz yüzeyler olmalıdır.
a ) ĠĢletme Kuralları:
Her taĢıt bulunduğu bölgedeki trafik kuralları ve hız sınırlamalarına uymak zorundadır.
Bir taĢıt yokuĢ aĢağı giderken, Ģoför vitesi boĢa almayacak veya debriyaja
basmamalıdır.
Hiçbir taĢıt motor durdurulmadan, anahtar çıkarılmadan, el freni çekilmeden ve vites
park pozisyonuna veya geri vitese takılmadan terk edilmemelidir.
Hiç kimse çeken ve çekilen araçların arasına kancaları çıkarma iĢlemi dıĢında
girmemelidir. Araçlar kullanılırken emniyet kemerleri takılmalıdır. Hiçbir araç tehlikeli
bir Ģekilde park edilmemelidir.
b ) TaĢıtlar ile insan taĢınması:
Yolcu taĢıyan taĢıtların yolcu sayısı mevcut koltuk sayısını aĢmamalıdır.
Yolcu taĢıyan taĢıtlarda patlayıcı, tutuĢabilir malzemeler ya da zehirli maddeler
taĢınmamalıdır.
Yolcu taĢıyan araçlarda, Ģoför tüm kiĢilerin oturmuĢ olduğunu, kapıların kapanmıĢ
olduğunu tespit etmeden hareket etmemelidir.
Hareket halindeki taĢıtlara binilmeyecek ve taĢıttan inilmemelidir.
Kamyonlarda ve insan taĢımak için yapılmamıĢ diğer araçlarda insan taĢınmamalıdır.
c ) Yakıt doldurma:
Bütün motorlu taĢıtların motorları, yakıt doldurma iĢlemi baĢlamadan önce
durdurulacak ve iĢlem boyunca motor çalıĢtırılmamalıdır.
Yakıt doldurulması sırasında sigara, kıvılcım veya ateĢ çıkartan maddeler
kullanılmamalıdır.
Yakıtların dıĢarı taĢması engellenmelidir.
Yakıtın dıĢarı taĢması durumunda Çevre Yönetim Sistemi Prosedürleri doğrultusunda
çalıĢma yapılmalıdır.
d ) Yükleme:
Kamyon veya benzeri taĢıtların Ģoförlerinin yükleme sırasında kabinleri terk etmeleri
gerekmektedir.
Hiçbir taĢıt Ģoförünün görüĢ alanını etkileyecek Ģekilde yüklenmemelidir.
Yüklerin hiçbir kısmı (mümkün olan durumlarda) taĢıtın arkasından veya herhangi bir
yerinden dıĢa taĢmamalıdır. Yüklerin taĢıttan taĢması durumunda ikaz bayrakları veya
ıĢıkları ile iĢaretleme yapılmalıdır.
Her taĢıtın yükü yayılıp, sımsıkı yerleĢtirilmiĢ, bağlanmıĢ ve emniyete alınmıĢ
olmalıdır. Hafriyat kamyonlarının üstleri branda ile mutlaka örtülmelidir.
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ĠĢ Ġzinleri:
Tehlikeli olduğu bilinen iĢlerde iĢe baĢlamadan önce o iĢ ile ilgili iĢ izni alınması
zorunludur. ĠĢ izinleri;

ĠĢe baĢlanması için önceden yazılı yetki verilmelidir.
ĠĢin durdurulması veya sonlandırılması gereken zaman belirlenmelidir.
ĠĢin doğru yapılma sırası düzenlenmelidir.
ĠĢin yapılması gereken doğru yöntem belirlenmelidir.
ĠĢ kapsamındaki çalıĢanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir.
Alınacak güvenlik önlemlerin ve kontrollerin kim tarafından ve hangi sıklıkla
yapılacağı önceden belirlenmelidir.

ĠNġAAT
ġANTĠYELERĠNDE
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE Tehlikeli olduğu düĢünülen ve iĢ izni alınması gerekli faaliyetler ve durumlar aĢağıda
belirtilmiĢtir. Bu izinlerin bu faaliyetler için mutlaka kullanılmalıdır.
ĠLGĠLĠ
UYGULAMALARA
Araç GiriĢ ÇıkıĢ Formu
ÖNERĠLER
Sıcak iĢ izni
Yıkım izni formu
Kiralık ĠĢ Makinesinin GiriĢ Ġzni
Yüksekte çalıĢma izin formu
Kapalı Alanda ĠĢ Ġzni
Tedarikçiler ve Ziyaretçilerin GiriĢ Formu
Elektrikli Ekipman GiriĢ Ġzni Formu
Kazı Ġzni Formu
Patlatma Ġzni Formu
Bu faaliyetler dıĢında bölümlerin yapacakları risk değerlendirmesi sonrasında yüksek
riskli olarak tespit edilen iĢler için de ayrıca bölümler iĢ izni formlarını oluĢturmalı,
iĢe baĢlamadan önce kullanılmalıdır.
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ĠSG de Yazılımın Önemi
GiriĢ
20. yüzyılın 2. yarısından itibaren teknolojinin hızlı bir Ģekilde geliĢmesi yüzyılın
sonlarına doğru yeni bir sektör olan BiliĢim Sektörünü doğurmuĢtur. Yine aynı
yüzyılın 2. yarısında insana verilen değerin artmasına paralel olarak ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği hizmetlerine verilen önemi de kayda değer bir Ģekilde artırmıĢtır.
Ülkemizde ise iĢ sağlığı ve güvenliğine ilgi uzunca yıllar boyunca hep cılız kalmıĢtır.
Belki de en büyük sebebi devletin bu konuya yeterince destek vermemesidir. 2012
yılında çıkarılan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile beraber konu daha
etkin bir Ģekilde gündemimize girmiĢtir. ÇalıĢma Bakanlığının 2014 yılını rehber yılı
Abidin ÖZLER
ilan etmesi süreci yavaĢlatsa da elim Soma faciası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Makine Mühendisi hizmetlerinin ne kadar hayati olduğunu acı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.
A Sınıfı
ĠĢ Sağılığı ve Güvenliği (ĠSG) sektörü 2014 yılının baĢlarında, tehlikeli ve çok
ĠĢ Güvenliği Uzmanı tehlikeli sınıfta yer alan iĢletmelerin kanuni zorunluluğundan dolayı büyük bir
hareketlilik kazanmıĢtır. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bir çok Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuĢ ve bu birimler irili ufaklı binlerce firmaya hizmet
vermektedir. Bunun yanında iĢ güvenliği uzmanları ve iĢyeri hekimleri de gerek
bireysel gerekse çalıĢtıkları iĢletme bünyesinde hizmet vermektedir.
ĠSG hizmetlerine gösterilen bu ilgi biliĢim dünyasının da ilgisini çekmiĢ ve bir çok
biliĢimci bu sektöre yatırım yapmıĢtır. ġu anda irili ufaklı 30‟dan fazla yazılım ĠSG
süreçlerine çözüm sunabilmek için yarıĢ halindedir.
Neden ĠSG Yazılımı ?
ĠSG hizmetleri operasyonel ve organizasyonel süreçlerin akla, bilime ve mevzuata
uygun bir Ģekilde yönetimi ve dökümante edilmesi ile yürütülür. ĠSG konusunda çok
sayıda ve sürekli değiĢen mevzuata ayak uydurmak yoğun iĢ temposu içinde oldukça
zordur. Eğer birden fazla sektörde faaliyet gösteriyorsanız iĢiniz daha da
güçleĢmektedir.
ĠSG faaliyetleri planlama ile baĢlayan PUKO (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)
döngüsünün çevriminden oluĢur. Planlanan faaliyetler süresi içerisinde uygulamaya
alınır. Uygulama safhasında ise oluĢan ve tespit edilen aksaklıklar kontrol edilerek
tekrarını engelleyecek Ģekilde düzeltici ve önleyici faaliyetler oluĢturularak tekrar
planlamaya alınır.
Tüm bu faaliyetler personel, iĢ yeri ortamı, iĢ ekipmanları, çevre gibi risk faktörlerini
kapsadığı düĢünüldüğünde içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bir de bunun üzerine
uyulması gereken mevzuat gerekliliklerini de hesaba katmak gerekir. Özetle tüm bu
faaliyetleri hem iĢ sağlığı ve güvenliği prensiplerine göre hemde güncel mevzuata
göre yapacaksınız.
ĠĢte bu noktada biliĢim dünyası imdadınıza yetiĢiyor. Bir çok yazılım firması çeĢitli
yeteneklere sahip ürünlerini piyasaya sürmüĢtür. ĠSG yazılımlarının bir çoğu
profesyonellikten uzak sadece yeni geliĢen sektörden kazanç sağlamaya yöneliktir.
Doğru bir ĠSG yazılımı ile dokümantasyondan mevzuata, çalıĢan yönetiminden iĢ
ekipmanlarına kadar kısacası tüm ĠSG faaliyetleri eksiksiz, kolaylıkla ve hata
yapmadan gerçekleĢtirilebilir.
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Yazılım aynı zamanda bir iletiĢim ve bilgi aktarma aracıdır. ġöyleki, iyi bir yazılım
firması sürekli müĢterilerini dinleyerek istek, öneri ve Ģikayetlerine kulak verir. ĠSG
profesyonelleri sürekli olarak yazılımın geliĢmesi için taleplerde bulunur. Bu
taleplerin yazılıma yansıtılması sonucu eklenen bu yeni özellikler kimi zaman sizin
hiç aklınıza gelmeyecek bazen de hiç bilmediğiniz yeni bir bilgi olabilmektedir. Hatta
yazılım hizmet içi eğitim aracıdır da denebilir.
Yazılım sadece ĠSG faaliyetlerini değil ayrıca diğer yönetimsel ve organizasyonel
iĢlerinizi de çözümler sunar. Personel yönetiminizden tutun finansal faaliyetlerinize
kadar geniĢ bir yelpazede çözümlere ihtiyacınız olduğu aĢikardır. Bunun yanında bilgi
güvenliğinizi de unutmamak gerekir.
Yazılımda bulunması gereken özellikler nelerdir ?
Hemen hemen tüm ĠSG profesyonellerin ortak talebi ĠSG süreçlerini belirli bir plan
dahilinde organize etmektir. Bu süreçlere kısaca göz atalım;
Yıllık ÇalıĢma Planı:
ĠSG Hizmetleri yönetmeliğine göre iĢletmede yıllık çalıĢma planı oluĢturulmalıdır. Yıl
içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetler planlanmalı günü geldiğinde
gerçekleĢtirilmeli ve yıl sonunda da raporlanmalıdır. Her hangi bir iĢletmede yıl sonu
faaliyet raporu hazırlamak oldukça meĢakkatli bir çalıĢmadır. Tanıdığım kimi
uzmanların hizmet verdiği firmalara bu raporu hazırlamasının 2 ay sürdüğünü
söylemelerine Ģahitlik etmiĢimdir. Yazılım ile bir firmanın yıl boyu yapılan tüm
faaliyetlerinin raporlarını almaları sadece bir tık uzaklıktadır.
Eğitimler:
ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre tehlike sınıfına göre belirli saat ve periyotlarda
çalıĢanlara konusu ilgili yönetmeliğin ekinde verilen eğitimler asgari düzeyde
verilmelidir. Her bir çalıĢana verilecek bu eğitimler, süresi 4 saatten az olmayacak
Ģekilde düzenlenmelidir. Süreç içerisinde hangi konuların hangi çalıĢanlara verildiği
ve hangi çalıĢanın ne kadar süre eğitim aldığı bir süre sonunda takip edilemez duruma
gelmektedir. Bunun yanında bu eğitimler ile ilgili sertifikalar düzenlenmesi hükmü de
yönetmelikte yer almaktadır. Kimi uzmanlar her eğitim için ayrı ayrı sertifika
düzenlerken kimileri toplam verilmesi gereken süreyi tamamlayınca sertifika
vermektedir. BiliĢimciler bu konuda da tatminkar çözümler üretmiĢlerdir.
ĠĢ Ekipmanları:
ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği‟ne göre
iĢletmede kullanılan iĢ ekipmanlarının rutin bakım ve periyodik kontrollerinin
yapılması ve bunlarla ilgili kayıtların saklanması belirtilmektedir. Farklı periyodik
bakım tarihleri olan ekipmanların günü geldiğinde hatırlatıp yapılmasını sağlamalıdır
iyi bir yazılım.
Risk Analizleri:
Risk değerlendirmeleri ĠSG‟nin en temel yapı taĢıdır. Mevzuata uygun hazır kontrol
listeleri iĢimizi oldukça kolaylaĢtıracaktır. Yazılımda bulunan konu-soru
kütüphaneleri hem iĢimizi kolaylaĢtıracak hemde eksiksiz bir değerlendirme
yapmamızı sağlamayacaktır. Değerlendirme sonucu düzeltici ve önleyici faaliyetler
sorumluluları da belirtilerek bir süre sonunda gerçekleĢtirilmelidir.
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Acil Durum Yönetimi
Acil durum sorumlusunun belirlenmesinden baĢlayan süreç ekiplerin oluĢturulması,
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile devam eder. Acil durum
dokümantasyonu ise olası senaryoları kapsamalıdır. Yazılım ayrıca tatbikatları da
planlamalı ve dokümante etmelidir. Acil durumlarda kaçıĢ yollarının belirlendiği aynı
zamanda uyarı ve ikaz ekipmanlarının yerlerinin belirlendiği iĢyeri krokisini de
kapsamalıdır iyi bir yazılım.
ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıkları
ĠĢletmede meydana gelen iĢ kazaları ve meslek hastalıkları resmi kurumların istediği
formatta kayıt altına alınabilmeli ve bunlarla ilgili raporlar oluĢturulabilinmelidir.
Kaza raporu ve kök-neden analizi gibi olayın tekrarını engellemeye yönelik iĢ ve
iĢlemlerde yazılımda olmalıdır.
ĠĢ Sağlığı Faaliyetleri
ÇalıĢanların iĢe giriĢinden baĢlayarak iĢletmenin tehlike sınıfına göre periyodik olarak
devam eden muayeneler ve personel sağlık kayıtları kolaylıkla takip edilebilmelidir.
ÇalıĢanların kronik hastalıklarından alerjilerine kadar çok sayıda veri ĠĢ yeri
hekiminin hizmet kalitesini olumlu yönde arttıracaktır. Poliklinik hizmetleri,
laboratuvar tetkikleri ve koruyucu sağlık hizmetleri de olmazsa olmaz konulardandır.
ArĢiv
Yapılan tüm faaliyetler arĢivlenmeli ve kolay ulaĢılabilir olmalıdır. Gerektiğinde
dokümanlar taranarak sisteme aktarılabilinmelidir.
Diğer özellikler
Ortam ölçümleri, KKD dağıtımı gibi direk isg ile ilgili faaliyetlerinin yanında ön
muhasebe, stok, fatura gibi ek fonksiyonlar yazılıma zenginlik katacaktır.
Veri Güvenliği
Bir yazılımdaki en büyük risk veri güvenliğidir. Veri güvenliği denilince bir kaç farklı
senaryo gelebilir. Bunlardan birincisi kurumsal bilgilerin korunmasıdır. Diğer bir
senaryo da verilerinizin baĢka bir yerde depolanmasıdır. Yaptığımız iĢ gereği
topladığımız ve derlediğimiz veriler hem firmaların ticari verileri hem de çalıĢanların
sağlık verileridir. KiĢisel kanaatim bu verilerin kaydedildiği veritabanlarının mutlaka
kendi iĢletmenizde olması yönündedir. Hizmet aldığınız yazılım firması ile sorun
yaĢadığınız takdirde hiç bir verinizin sizde olmadığının farkına varmak oldukça can
sıkıcı olabilir. Ayrıca sağlık hizmeti sunuyorsanız Sağlık Bakanlığı‟nın 2012/8 nolu
genelgesi ile yazılım firmasının bakanlık kaydının olması gerekir.
Sonuç
ĠSG organizasyonel ve operasyonel süreçlerin dokümante edildiği ve her zaman daha
iyi olmayı hedefleyen süreçlerin bütünüdür. Bu süreçlerin aynı zamanda yasal
zorunlulukları da karĢılaması gerekir. Bu karmaĢa belli bir ölçekten büyük
iĢletmelerde eski usul kağıt, kalem yöntemleri ile ya da elektronik tablolarla takip
etmek imkan dahilinde değildir.
Sizi dinleyen, taleplerinize karĢılık veren, saha deneyimlerini sizinle paylaĢan, iĢ
süreçlerinizi kolaylaĢtıran bir yazılım firması ile çalıĢmak hem iĢinizi kolaylaĢtırır
hemde mesleki geliĢiminize katkı sağlar. Unutmayınız ki yazılım firması yüzlerce
kiĢinin talepleri doğrultusunda yazılımını geliĢtirmek zorundadır. Bu istekler yazılım
firmasında doğal olarak bir bilgi birikimi oluĢturur. Ġhtiyaç duyduğunuzda size
farkında olmadan danıĢmanlık hizmeti verir.
Son olarak Ģunu da vurgulamak isterim; denemeden hiç bir yazılımı satın almayınız.
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