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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

21 ARALIK 2013 İSG SINAVINA DAİR

SINAVA NASIL HAZIRLINACAĞIZ

21 Aralıkta çoğu iş güvenliği uzmanı için dönüm
noktası olacak. Çünkü iş güvenliği uzmanlığında
yıllardır beklenen yükselme sınavı yapılacak.
Bu sınava nasıl hazırlanılacak?
Neler okunacak?
Nelere bakılacak?
Acaba tüzüklerden çıkacak mı?
Eğitim alsam mı?
Bu günlerde en çok sorulan ve merak edilen
sorular. Tüzük soruları bu sınavda olmayacaktır. 18
Ağustos sınavında iptal olan tüm sorular tüzük
soruları olup bu sınavda sorulmayacaktır. 1475
Sayılı iş Kanununun 74.maddesine göre tüzükler
çıkartılmakta idi. 1475 Sayılı Kanunun kaldırılması
ile yerine 4857 Sayılı İş Kanunu gelmiş olup
74.madde 4857 Sayılı İş Kanununa geçici 2.madde
olarak gelmişti. 30 Haziran 2012 de yayınlanıp
yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunun geçici
2.maddesi kaldırılmış olup tüzüklerinde hükümleri
kalmamıştır. Bu nedenle sınavda tüzük sorularının
çıkmayacağını düşünüyoruz. Sınavlara
hazırlanırken muhakkak yeni çıkmış olan
yönetmelikler çalışılmalı ve okunmalıdır. Özellikle
özetler çıkarılmalı ve bu özetler tek tek okunmalıdır.
Yönetmelikleri taşıyabileceğiniz kadar spiral
ciltleyerek yanınızda taşıyınız. Fırsat buldukça
mutlaka okuyunuz. Spot bilgileri ve hap bilgileri
okumayı ihmal etmeyiniz. Daha önce yapılan
sınavlarda sorulan soruları iptal edilen ve
seçenekleri değişen soruların seçenekleri değişmiş
haliyle muhakkak en az bir kez okuyup sınavları
yeniden çözünüz. Sınava çalışmak için son günleri
beklemeyin. Özellikle bu sınavda 5 sınav ili olması
da ayrı bir gelişme. İkametinize yakın yerleri tercih
edin. Bu sınavda Ankara, Adana, Bursa, İzmir ve
İstanbul sınav merkezi iller olacak.
Sınav öncesi muhakkak düzenlenen eğitimlere
katılın. Ancak tercih edeceğiniz eğitim kurumlarının
eğitimci katılım sayısı, eğitimin verildiği yer, anlatım
şekilleri, slaytla sunu, eğitim gün sayıları gibi ana
hususları önemle sorunuz. Çünkü eğitimler çok
kalabalık gruplara verilmekte ve bu kalabalıklarda
sadece uzun uzun slaytlar geçiyorsa ne sizler
anlarsınız ne de kendinizi eğitime verebilirsiniz.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

Yetkilendirme Daire Başkanlığı
ANKARA

Konu: 21 Aralık 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınavı

Daha önce Bakanlığınızca açılan sınavlar
sonucunda başarılı olduktan sonra tarafıma verilen
………….(Tarih)/……………..(nolu) B/C Sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı belgesine sahibim. 11 Ekim
2013 Cuma günü 28792 Sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan ‘İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’
in Geçici 2. Maddesine göre; B/A Sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sınavına girmek istiyorum. ……/ 11/2013
tarihi itibari ile SGK prim güm sayım ……….. gün
olup, ekte mevcuttur. 21 Aralık 2013 günü
yapılacak olan İş Güvenliği Sınavına girebilmem
için sınav listesine ve ikametime uygun sınav
adresine eklenmem konusunda gereğini arz
ederim.

Tarih:
Ad Soyad:
T.C. Kimlik No:
İmza:
Adres ve İletişim Bilgileri:

EKLER:
1- E-DEVLET’ten Barkodlu alınmış, ödenmiş prim
gün sayısını gösteren belge
2-Mezuniyet Belgesi (fotokopi)
3-İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (fotokopi)

YÜKSELTME SINAVI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai
bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını
içeren dilekçe, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’ na tabi çalışanlar prim ödeme gün
sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir
belge, Emekli Sandığına tabi çalışanlar ise
Kurumlarından alacakları resmi yazı ile )
Bakanlığa başvurmak zorundadır.
İstenilen belgelerde herhangi bir onay şartı
aranmamaktadır.
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Çağımızda artık uçan arabalar icat edildi. Yıllardır
İstanbul trafiğinde aktif araç kullanıcısı olmasam da
aktif yolcu olarak her gün iki yakada bulunan biri
olarak uçan araba dileklerimi ve isteğimi dile
getirmekte idim. İcat edilen uçan arabalar dünyada
2014 yılında kullanılmaya başlanacak. Gelişmiş bir
üst modeli de 2015’te piyasalara çıkacak. Hatta bu
uçak arabalardan Türk işadamlarının da sipariş
verdiği biliniyor. Ancak bu arabaların
havalanabilmesi için 500 metrelik alana ihtiyaç
duymaktadırlar. İstanbul da bu nasıl olacak
bilemem. Bir diğer noktada havadaki trafik nasıl
olacak. Bu seferde havada kaza yapan araçların
kafamıza düşme tehlikesi yaşanacak. Belki yeni
model araçlarda helikopter modeli seçilir. Bu da
alanın geniş olması zorunluluğunu kaldırır kim bilir?
Neden arabalar ve uçan arabalardan
bahsettim.Soruyorsunuzdur kendinize.Uzmanlık
süreleri ile uçan arabanın ne alakası var
diye.Acaba ne ola ki bağlantı ???

Son yayınlanan yönetmelikte iş güvenliği uzmanlığı
süreleri az tehlikeli grupta en az 6 dakika, tehlikeli
grupta 8 dakika ve çok tehlikeli grupta 12 dakika
olarak yayınlandı. Bu kadar önemli olan bir konuda
dakika hesabı ile çalışılması ne kadar doğru?
6 dakika da iş güvenliği uzmanı ne yapacak?
Eğitim yönetmeliğine göre çok tehlikeli grupta
eğitim süresi 16 saat iken iş güvenliği uzmanı kişi
başı 12 dakika ile gelerek eğitimi kaç ayda
tamamlayacak, risk değerlendirmesini ne zaman
yapacak, kontrolleri, denetimleri hangi araya
sıkıştıracak?

Son yıllarda açılan davaları sanırım çoğu uzmanlar
takip etmiyor. A sınıfısınız işyerinde C sınıfları da
var. Siz eğitimleri C sınıfına verdiriyorsunuz. Kaza
oluyor. Mahkemeye gidiyorsunuz, elinizce C sınıfı
uzmanın verdiği eğitim dokümanları var.
Artık hâkimler sizlere de soruyor, tamam bu eğitimi
C sınıfı vermiş, peki, siz A olarak vermeniz gereken
eğitimi bize verin, dokümanlarınız nerede?
Şeklinde sorularla karşı karşıya kalınıyor.
Bir diğer sıkıntıda bu kısa sürelerin doğuracağı çok
işyerlerine bakmak. Bunun içinde uzmanların işi
çok zor. Uzmanların çok idmanlı ve kondisyona
sahip olmaları gerekmektedir.

Bu kısa sürede bu kadar işyerine yetişilebilmesi için
maratoncu idmanları yapmanız gerekmeyecek mi?
En güzel yanı sağlıklı yaşam için spor yapın diye
teşvik etmeye çalışırken Sağlık Bakanlığı diğer bir
ilgili kurumumuz bu sorunu bir anda çözdü. Spora ve
sağlıklı yaşama ilk adımları atmak için başla
düğmesine basılmıştı geçen yıl. Bu yıl ise
başladınız, bu kadar rölantide gitmek yeter biraz
hızlanın dendi. Çok yavaşsınız çokkkkkk…
Bu kadar sürede iş güvenliği ile ilgili nasıl çalışma
yapılacak bilemiyorum.
Ne kadar doğru, işimiz fallara kalmadı mı?

Şimdi uzman çalıştırma süresi ile uçan arabalara
arasındaki bağlantıyı söyleyeyim. Bu kadar sürede
bu kadar işe özellikle İstanbul ilinde yetişmeniz
mümkün değil. Bu aşamada devreye bu uçan
arabalar yetişecek.
Sevgili makine mühendislerinden ricam uçak
arabalar icat edilmişken çağ teknoloji çağı. İş
güvenliği uzmanlarının da büyük ihtiyacı olan uçan
uzman ekipmanları icat etmenizdir. Yoksa bu
uzmanlarımızın işe yetişmeleri mümkün
görünmemektedir.
Uçan arabalar baya pahalı. Yeni başlayan uzman
arkadaşların bunu almasına mümkün. Bu nedenle en
kolayı uçan uzmanlar daha uygun olacaktır.
Uçabilmeleri için basit düzenekler, füze
modellerinden yararlanılabilir.
Hem bu sayede uzmanlarımızı işe yetiştiririz hem de
yeni bir kazanç kapısı çıkar. Kazanç kapısı da uçan
uzman füzeleri olur. Satışları patlar gider.

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı

UZMANLIK SÜRELERİ
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Türkiye’de iş güvenliği denilince birçok kişi gereksiz
evrak işi diye düşünüyor. İş güvenliğinin can
kurtardığı göz ardı ediliyor. İşverenler iş güvenliğine
can güvenliğinden çok, yapılması zorunlu ama
gereksiz işler bütünü diye bakıyor. Zorunluluk, çünkü
denetlemeler yapılıyor ve cezalar uygulanıyor.
İşverenler böyle düşünüyorken çalışan işçilerden ne
düşünmesini ve yapmasını bekleyebiliriz ki? Önce
işveren iş güvenliğine önem vermeli, iş güvenliği
sağlanmadan çalışma yaptırmamalı ki çalışan da o
bilince sahip olup kendi can güvenliği için güvensiz
ortamda çalışmasın. Resimde de görüldüğü gibi
özellikle inşaat sektöründe bilinçsizlik hat safhada.
“Şunu yapıp hemen iniyorum” şeklinde bahanelerle
güvenlik önlemi almadan yukarı çıkıp uçarak aşağı
inmeleri olası.

Çoğu işveren iş güvenliği kurallarını ve çalışanın can
güvenliğini hiçe sayarak işlerinin olduğuna
bakıyorlar. İş kazası olduğunda da ilk ortadan
kaybolan yine onlar oluyorlar.
Bundan dolayıdır ki özellikle işverenlerin iş güvenliği
konusundaki bilinç düzeyleri önem arz ediyor. Ceza
almaktan korktukları için değil insan canına önem
verdikleri için iş güvenliği kurallarına uymalı,
çalışanlarının da uymalarını sağlamalılar.

Bengül YÜCAL
İş Güvenliği Uzmanı

Kimya Mühendisi

TÜRKİYE’DE İŞ
GÜVENLİĞİ BİLİNCİ

HERKES A SINIFI UZMAN OLSUN

2004 Yılında başlayan uzmanlık furyası için yıllarca
mücadele eden ve başvuran, sıra gelmeyen kişilerin
içinde bulunduğu bir grup mağdur olmuştu.
2013 Yılı içerisinde çıkan Torba Kanunla iş kollarına
uzman ihtiyacı olması, mevcutta yer alan A ve B sınıfı
uzmanların sayısının yetersizliği ve belgeli kişilerin
uzmanlık imzalamaması, elinde belge olupta uzmanlık
imzalayanların %38’ler de kalması gibi sebeplerden
dolayı elinde C veya B belgesi olan herkese iş
güvenliği uzmanlığı sınavında A için sınav hakkı
tanındı. SGK Prim günü 3000 olan herkes A sınıfı
uzmanlığı için sınava başvurabilecek.
Yıllar süren mücadeleler ve çabaların meyveleri
verilmeye başlandı. Ancak avantaj gibi dezavantajları
da olacak. Hakkı kaybolanların hakkı verileceği gibi
yüz yılda bir şans yakalayan binlerce kişide bu
durumdan yararlanacaklar. Şuan herkes A sınıfı için
başvuruda bulunuyor. Bakanlığa gittiğim bu haftada
elden evrak verenlerin sayısına bakınca başvuruların
ne kadar olacağı fikir vermektedir. Bulunduğum bir
buçuk saatte yüz kişi saydım. Gerisini sizler düşünün.
Şimdi iş güvenliğinin i harfini bilmeyenler A sınıfı B
sınıfı olacaklar. Buda çoğu işi bilmeyenlerin sahaya
çıkmalarına neden olacak. Zamanla yaşayıp
göreceğiz neler olacağını.

Herkes A sınıfı uzman olsun. Çalışmalarında da alttan
yastık tutacak güçlü, pazılı kollar ve elleri de destek
olarak yanında bulundurmayı unutmasınlar.
Zaten mevcutta deneyimsiz, bilgi düzeyi yetersiz
kişilerin çoğunlukla çalıştığı ve hayati önem taşıyan
bir meslek için kimlerin eline kaldı.

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

RISK ANALIZI
YAPTIRDINIZ MI?

6331 sayılı kanunla birlikte sigortalı çalışanı olan her
işletme öncelikli olarak risk analizi , acil durum
planları, çalışan eğitimi yaptırmalı idi. Tabi buna uyan
işletmede var uymayan işletmede. Uymayanları
bekleyen en büyük sorun ceza yemek. Bu isletmeler
ceza yedikten sonra bu kanuna tabi olduklarını
anlarlar herhalde. Birde kanuna uyup yasal
yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerde herhangi
bir sorun yok mu ? Yada onları bekleyen sürpriz bir
cezai durum yok mu ? Simdi kanuni zorunluluklara bir
göz atalım ve başta risk analizi olmak üzere kanunsal
yükümlülükleri yaptırsak dahi ne tür sorunlarla
karşılaşabiliriz irdeleyelim. Evet risk analizi yaptırdık ,
peki bu risk analizini yapan kişi yada kurum yada ekip
acaba kanuna göre uygun mu? . Cevap evet ise sorun
yok... hayır ise sorun yapılan risk analizi geçersiz
sayılır. Ekip uygun ancak algılanamayan yada
gözden kaçan bir risk var o zaman durum ne olacak ?
Eksik yapılmış bir analiz sonucu kaza söz konusu
olursa ekip ve isletmenin başı belada . Hele de bu
kaza ölüme sebebiyet vermişse daha da sıkıntılı bir
hal alacak bu olay. Başka bir sıkıntı ise risk analizi
yapıldıktan sonra alınması gereken önlemler listesi ve
bunun işletmede hayata geçirilmesi. İşletme olarak
risk analiz ekibini kurduk .Tabi bu ekip ister dışarıdan
olsun, ister içeriden fark etmez... Ekip önlem olarak
bir maddeye şunu yazdı; merdivenlerde basamaklara
kaymaz bant yapılmalı. İşletme sahibi bunu maliyeti
az olduğu için kabul edip yaptırdı.
Ama ekip dedi ki merdiven basamakları uygun değil

genişlik ve yükseklikleri standart dışı bu merdiveni
iptal edip yeni ve standartlara uygun bir merdiven
yapılmalı. O zaman isletme sahibi hemen bunu
hayata geçirecek mi ? Çoğu isletme için hayır diyorum
. Bu kadar net söylememin sebebi saha
uygulamalarında yaşadığım durumlar. Bunu
örnekleyeceğim birazdan.
Bir başka risk tespit etti ekip ve önlemini yazdı ,
bir tane daha ve önlemi yazıldı ve bir tane daha ...
Bunu gören işletme sahibi yada vekili bu işin artık
öneminden çok maliyetine bakmaya baslar. Bu kadar
önlem alacağıma işyerini kapatayım, yıkalım atölyeyi
yenisini yapalım bu ne böyle , gibi tepkilerle yapılması
zorunlu ve gerekli olan düzeltmeleri yapmamakta
ısrarcı olma rolünü üstlenir. Halbuki buradaki
sıkıntının farkında bile değil önlem yazılmış bir riskli
durum için eğer önlemi almamışsa yine ceza yiyecek,
hatta birde o risk den dolayı kaza olmuşsa, hele bu
kazada ölümle sonuçlanmışsa ...

Biraz iftar sofrası gibi anlattım yukarıdaki durumu
ama gerçek bu. Ceza yiyecek işletme. Sonrada
Risk analizi yapan kişi veya kurumla birbirine
girecek .
Az önce bir örnek vereceğimi söylemiştim.
Bir marangoz atölyesini inceliyorum . 2 katlı bir

atölye . 2. Kata çıkan iki merdiven var ve ikisi de
uygun değil. Biri tahta seyyar merdiven kullanılma
sebebi atölye ile yazıhane arası daha kısa mesafe
oluyormuş, ikincisi betonarme merdiven tabi
bununda tırabzanları yok. İşletme sahibi ve usta
başı ile beraberiz ve dedim bu seyyar merdiven
derhal iptal etmeniz gerekiyor kullanmayın.
Betonarme merdivene de korkuluklar yaptırın böyle
kullanın yeterli aydınlatmayı sağlayın ve merdiven
basamaklarında malzeme bırakmayın. İşletme
sahibi ' ya olur mu öyle şey ... biz korkuluk
koyarsak malzeme çekemeyiz yukarı' usta başı da '
Mühendis bey biz bu merdivenden inip çıkarsak iş
yapamayız vaktimiz kaybolur tahta merdivende
bize bir şey olmuyor zaten hem de daha kısa
vakitte işimizi hallediyoruz ' dediler. Ben de eğer siz
bu önlemleri almazsanız iş kazası olma olasılığı
çok yüksek ve kaza sonucu ağır yaralanmaya hatta
ölüme sebebiyet verecek bir durum olur. Ben
bunları rapor ediyorum ve önlemleri almanız içinde
risk değerlerini yüksek tutuyorum bir an evvel
dediğim tedbirleri alın diye anlattım ve raporuma
yazdım. Bir ay gibi bir süre sonra işletme
yakınlarından geçerken uğrayıp bir bakayım dedim.
Usta başı beni gördü 'mühendis bey hoş geldin'
dedi. Bende hoş bulduk dedim ve hala seyyar
merdiveni kullanıyorsunuz usta sökün atın şunu
dedim usta başının cevabı beni bitirdi ' ya sen
gittiğinden beridir biz bu merdiveni kullanıyoruz ne
kimse geldi baktı ne birimize bir şey oldu boş var
kafanı yorma ' Siz bilirsiniz yarın ceza yerseniz beni
aramayın bu merdiven için dedim ve çıktım.
Ben doğrumu yaptım aslında kısmen hatalıyım .

Önlemi aldırmalıydım fakat İşveren de çalışan da
ne hikmetse sanki beni düşman gibi gördüğü için
sadece raporuma önlemleri yazmakla kaldım .
Sözün özüne gelirsek biz İSG uzmanları ne kadar
profesyonel olursak olalım ne kadar iyi risk
algılarsak algılayalım, önlemleri hayata
geçirmediğimiz sürece yaptığımız işler eksik kalır.
Ve bu eksiklik sonucu birilerinin canı yanabilir. Ama
şuan ki ortamda sadece yazmakla görev
yapabiliyoruz. Belki ileride bunları uygulamaya da
başlarız.
Sağlıkla kalın

R. Gökhan KAZAK
İSGDER Hatay Sorumlusu
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

İÇİMİZDEKİ FIRSATÇILAR

İş güvenliği kanunu yürürlüğe girdiğinden beri,
maalesef bilgi kirliliği, yasaların ertelenmesi, gerekli
bilgilerin yetkililer tarafından işverenlere
açıklanmaması ortalığı karıştırıyor.
Uzman, hekim ve sağlık personeli istihdamının
ertelenmesi ile daha önce risk analizi ve işgüvenliği
eğitimi yaptırmamış olan işyerleri için (sayıları
azımsanmayacak kadar çok) uzmanların istihdam
edildikleri işyerlerin de yapacakları risk analizlerini ve
eğitimlerini şimdi fırsatçılar devir almış durumda. Bu
fırsatçılar; maalesef uzman bile olmayan, bilgisi,
eğitimi, işi, olmayan hatta bir mesleki eğitimi olmayan
kişiler. İş sağlığı ve iş güvenliğini yeni fırından çıkmış
bir pasta olarak görüp, bu pastadan iki yıl içinde
yiyebildiği kadar yemenin peşinde olan bu fırsatçılar,
bilgi siz işverenleri çeşitli entrikalar ile kandırmaktalar.
Çalışma bakanlığından aradıklarını söyleyip yasal
zorunluluklarını hatırlatan, ceza ile korkutup ertesi gün
bizi bakanlıktan yolladılar bizimle çalışacaksınız
diyenlerden tutun, direct bakanlıktan gelen müfettişim
şu firma ya da şu kişiyle çalışacaksın diyenleri de var.

Eline fotoğraf makinesini alan işsizi de risk analizi,
iş güvenliği eğitimleri yapıyor, muhasebeci olup
mükelleflerine ben yaptım bu kadar ücreti var deyip
para toplayanı da yapıyor. Bütün bahsettikllerim
bizzat karşıma çıkmış yaşadığım olaylardır. Bir de
denk gelmediklerimi düşündükçe
korkuyorum.Üzülüyorum ki, bir meslek olarak icra
ettiririlmesi ve benimsetilmesi gereken iş güvenliği
uzmanlığına sahip çıkılmaması, her geçen gün
değerini yitirmesi, bu kadar tehlikeli ve riskleri olan
bir işin ayaklar altına serilmesine sebep olmaktadır
ve bunda hepimizin suçu var. Biz uzmanlar işimize
sahip çıkamadık, yasalarla da yetkililer bize sahip
çıkamadı. Birileri çıktı her şeye sahip çıktı. Biran
once içimizdeki fırsatçıları temizlemek üzere
harekete geçmeli, yasaları ertemek yerine
çözümler üretmeliyiz. Yoksa gidişatı ivme
kaybeden, ayaklara düşen bir işimiz ve yasamız
olmuş olacak.

Ayşegül VURAL
İSGDER Antalya Sorumlusu
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azımsanmayacak kadar çok) uzmanların istihdam
edildikleri işyerlerin de yapacakları risk analizlerini ve
eğitimlerini şimdi fırsatçılar devir almış durumda. Bu
fırsatçılar; maalesef uzman bile olmayan, bilgisi,
eğitimi, işi, olmayan hatta bir mesleki eğitimi olmayan
kişiler. İş sağlığı ve iş güvenliğini yeni fırından çıkmış
bir pasta olarak görüp, bu pastadan iki yıl içinde
yiyebildiği kadar yemenin peşinde olan bu fırsatçılar,
bilgi siz işverenleri çeşitli entrikalar ile kandırmaktalar.
Çalışma bakanlığından aradıklarını söyleyip yasal
zorunluluklarını hatırlatan, ceza ile korkutup ertesi gün
bizi bakanlıktan yolladılar bizimle çalışacaksınız
diyenlerden tutun, direct bakanlıktan gelen müfettişim
şu firma ya da şu kişiyle çalışacaksın diyenleri de var.

24.10.2013 tarihinde Yeni Metropol İş güvenliği
eğitİm kurumunda toplanıldı. Burada yapmış
olduğumuz aylık olağan dernek toplantısında;
21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan iş
güvenliği uzmanlığı sınavı, AB projeleri, mesleki
sorumluluk sigortası konularında konuşuldu.
Gerekli görevlendirmeler ve kararlar alındı
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İLETİŞİM İÇİN
mahmutcihan@isgder.com veya

0 555 706 78 81
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