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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

YAYINLANAN TEBLİĞ, YÖNETMELİK,  YÖNETMELİK TASLAKLARI  VE
RİSK DEĞERLENDİRME REHBERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
23 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVI HAKKINDA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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2
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YÖNETMELİĞİ



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Her gün birilerin davranışlarla alakalı söylemi ni dinler...
yorum yaparız...Nedir bu davranış ? Davranışlar ,
yapısalcıların sandığı ve gösterdiklerinden çok daha fazla
oynak ve belirsiz bir şeydir.Anlam, karşıtlık içinde başka
bir anlama gönderme yapmaksızın doğmaz, ve analamın
sınırları Kültürel tarihselliğin içinde aktarılan bilgi sürekli
yer değiştirir; çünkü göstergeler her zaman başka anlam
bağlamlarından geçerler, başka anlamlara gelirler, asla
kapatılamazlar.
Bağlamdan bağlama değişen göstergeler zincirinde anlam,
dolayısıyla durmadan değişen bir nitelik arz eder.Ancak
bizler bu anlamları şarta göre benimser yada
özümseriz...Kültür içinde modelleyen birey yada çocuk
eylemlerine algısal perspektifine göre anlam katar. EN İYİ
OLANI KAYDEDERİZ ! Bu en iyi bilimsel en iyi değildir
bizim en iyimizdir kişisel idemizdeki en iyi.... Tabi bu
kadar teknik anlatınca zor gelir normalleşme süreçini
tamamlamayana yani henüz uzman olma telaşında olan
bizlere...... Davranışların düzenlenmesi yada güvensiz
davranışların giderilmesi..... “Bilimsel gerçeklik metafiziğe
” karşı mücadelesidir....
Bilimsel mevcudiyet meta fiziğinin örtülerini kaldırır. Akıl
ya da Madde gibi merkezlerin başka nosyonlara dayanak
olmaları söz konusu olamaz “aşkın bir nedenin yokluğu”
söz konusudur. Dolayısıyla, durum karşısında istem ve şart
öncelik ve ayrıcalık verilmesi de anlamsızdır. Kişisel algı
en iyiyi oluşturan aile,çevre , okul yada toplum ne ise
sizdeki inaç doğru yada yanlış ancak kavramsal
yetkinliğin ürünü olarak ortaya çıkar , bu metafiziksel
düşüncenin ürünüdür, yani belirli bir düşünsel kültür
üzerinde Menfaat ve istem karşıtlıklarla işleyen
Metafiziksel geleneğinin bir sonucudur.
Bilimselliğe ne denli yakınsanız o zaman daha bir güvenli
daha bir emin kararlar içindesiniz....Bizlerin söylemlerden
çok bilimsel gerçekliğin peşinde koşmalı populist
yaklaşımlardan , ideolojik istemlerden vazgeçmeliyiz. İş
Güvenliği alanında ortak başarı istemimizi somut
uygulamalara dayandırmalı bilimin ışığında karar
vermeliyiz.

H.Latif İŞÇEN
İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Davranışların Yönetimi
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Aşağıda bahsettiğim olayı bizzat kendim yaşadım. Burada
da iş ahlakı ve etik değerlerin hiç kalmadığını
göstermektedir.İş sağlığı ve güvenliği sadece çalışanı değil
işi de kapsamaktadır. Bu yaşadığım olayda iş sağlığı ve
güvenliği anlamında hiçbir şeyin olmadığı ve etik değerin
kalmadığını gördüm. Temmuz ayı sonundu.Ev ararken
inşaat firmasında çalışan tanıdığıma oturabileceğim yerleri
sorarken bana kendi oturduğu siteyi önerdi. Firmayı
aradım ve firmada çalışanlarca İnşaat firmasının
kiralamalarını Aslıhan adında bir çalışanlarının
kiralamalar ile ilgilendiğini söyledi. Bunun üzerine verilen
telefonlarla irtibata geçerek ev bakmaya başladım. 1
Ağustosta evi kiralayıp 3 ağustosta da
taşındım.Taşındığımdan bu yana hala mutfak doğalgazım
bağlı değil. Taşınmadan önce kiralama hizmet bedeli fatura
istediğimi beyan etmeme rağmen hala ne kurum nede
kurum adına bu işlemi yapan Aslıhan isimli kişi hala fatura
vermeyip vergi kaçırmaktadır. 5 ağustosta ocak doğal
gazımın bağlanacağını taahhüt eden Aslıhan isimli kişi
parayı alıp sırra kadem basmıştır.Hala şu gün olmasına
rağmen halen mutfak doğalgazım mevcut değildir.
Özellikle İstanbul’un her alanının inşaat olduğu devasa
metropolde inşaat firmalarının yeni gelir kaynağı ve
bazılarının da yaşadığım gibi dolandırıcılık insanların
mağduriyetine sebep olmadıkları yerler kalmamış gibi.
Bizlerin, iş ahlakı ve etik kavramlarından yoksun olan kişi
ve kişilere susmamız mümkün müdür? Siz susun, ben
susayım ,onlar sussun.Dolandırıcının bugüne kadar 500
kişiden aldım.Bu benim hakkım diyen ve buna susan
işveren ve bunu yapmaya teşvik eden,binasında oturan
kişinin hem madden hem de manen mağduriyetine göz
yuman işverenlere ne demeli? Dinimizde komşun hakkı
savunulurken ,hem komşun hem de yaptığınız binada
oturan ve mağdur olan kişinin mağduriyetine kulak
tıkayan,susan ve vurdumduymazca duranlara ne denmeli.

AH BU BİNALAR SİZİ DIŞI BENİ İÇİ YAKAR

Yapılan şaşalı evler,göz kamaştıran dış cepheler.Ama
evlerin içinde aş mı kaynıyor taş mı kaynıyor bilen ve
duymak istemeyen,duyup ta kulak tıkayan,duymamazlıktan
gelen kişi ve bu dolancılılığı yapanlara ne denmeli?Ben
adını koyamadım.Adını siz koyun…

Sevim MACİT
İSGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ADINI SİZ KOYUN ?
TEHLİKE Mİ ?

Tehlikelere göğüs gören,üstüne üstüne giden,oda
neymiş deyip aldırmayan ,vurdum duymaz bir
toplumuz.
‘’Bize bir şey olmaz,aman sende ‘’ her gün
duyduğumuz kelimelerin başında gelir.
Oysaki hayat denilen ve yaşanması gereken
zamanımızın başkaları tarafından çalınmaya
başlamasının ilk noktasıdır bahanecilik. Siz ne kadar
özen gösterirseniz gösterin çevremizdeki vurdum
duymaz insanların yaptıkları hatalar nedeniyle
masumların hayatlarını kaybetmesi, yaralanması ve
zarar görmeleri sürekli yaşanmaktadır.
Bilinç düzeyi düşük olan bir toplum yapısına sahibiz.
Bilinç düzeyinin tam anlamıyla oluşması benim
hayatımın yetebileceği bir zaman olmayacağı
kanısındayım.

Yukarda gördüğünüz fotoğraf İstanbul da benim yoldan
geçerken tespit ettiğim bir durum. Bu durum gibi günlük
en az beş altı veya daha fazla olayla karşılaşmayanımız
yoktur. O kadar normal bir durum ki vatandaşlarımızın
bu hareketleri.
Aslında cehaletin bir göstergesi bu davranışlar. Kaç yıl
alacak bunların düzelmesi? Benim ömrümün
yetmeyeceği belli ama sizler umarım görebilirsiniz.
Önce insan demedikten ve güvenlik kültürünü
yerleştirmedikten sonra ne yapsanız nafile.

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Evet İSG uzmanları , başlık etik . Şimdi yazıyı okumaya
başlayan arkadaşların bir kısmı 'nerden çıktı bu konu', bir
başka kısmı ' yine mi aynı şey', bir kısmı da ' evet etik
önemli konu' diyecektir.
Üzgünüm ama yazmak zorundayım. Etik olmayan hal ve
davranışlar nedeni ile yazmak zorundayım. Yaklaşık 2
buçuk ay oldu ve ben Bireysel İş güvenliği uzmanı olarak
herhangi bir İSG hizmeti vermiş durumda değilim. Acaba
sorun bende mi ? diye düşünmedim değil. Ve şu sonuca
vardım EVET sorun bendeymiş. Çünkü gayrı kanuni
yapılan uygulamalar, ve istekler yüzünden hiç bir işi kabul
etmedim yada Kanuna uygun yapmak için teklif ettiğim
tutarlar ve şartlar işverenlerce alay konusu oldu.
Hatta destek almak istediğim OSGB ler ve diğer bireysel
uzman arkadaşlarımla aramız bile bozuldu.
İşte sebepleri;
Risk analizi kanunen zorunlu hale geldiği günden bugüne o
kadar farklı fiyatlar ve uygulamalar duydum ki artık ne
yapacağımı şaşırdım . Risk analizi yaparız ama altına imza
atmayız 150 TL verirsin , Sana bir dosya vereceğim bunu
doldur sorulara evet- hayır cevabı ver yeter 50 TL ni alırım
, biz her şey içinde 250 TL ye yaparız.
Bazı OSGB lere ne demeli hizmet alımını bana verirsen

sana bedava Risk analizi yaparım, Acil Durum Planı ve
Çalışan eğitimi yaparım demeye başladılar.
Hele birde kendini daha akıllı zanneden bazı İSG
uzmanları, Yılbaşından sonra , yapılan tüm Risk analizleri
iptal olacak deme cesaretini bile gösterdiler. Buna
gerçekten inanın bunu bile duydum yaşadığım şehirde.
Şimdi bir karar vermem gerekti ya etik olan kurallara
uymaya devam edeceğim , yada amacımı sadece para
kazanma rotasına çevirip gemi batana kadar tüm hızımla
devam edip cebimi dolduracağım. Tabi ikinci şık insana
daha cazip geliyor fakat bunu yapmam için çoğu
söylemlerimden ve insan değerlidir ilkesinden vazgeçmem
gerekiyor. Yada birinci şık doğrultusunda ilerlemeye
devam edip başka işlerden para kazanmanın yollarını
aramam gerekiyor.
Peki biz İSG uzmanları neden kanunun bize verdiği yetki

ve sorumlulukları doğru kullanıp düzgün bir gelir elde
etme çabasında olmuyoruz. Nedir bu bütün pastayı ben
toplayayım derdi. Bir İSG uzmanı sadece ekonomik
getirisini mi düşünmeli bu işin yoksa etik olan kuralları ve
İnsan odaklı çalışmayı mı düşünmeli. Serbest bir piyasa
ortamında ticari amaçları ön plana çıkararak İSG hizmeti
vermek ne kadar etik olabilir. Kanunlar ve yönetmeliklere
ne kadar uyulabilir. Herkesin bildiği bir konu bizler
hizmetimizi sınırlı bir zaman diliminde vermekteyiz

ETİK Buda şunu işaret eder bütün işleri sen yapamazsın .
Kanunun sana verdiği süreler kadar iş yapabilirsin. O
zaman neden bu kadar önemli ve dikkat gerektiren işi
ayaklar altına alıyorsun. Bunu her İSG uzmanının
kendine sorması gerekir. Cevabını etik kurallara göre
vermesi gerekir, ticari kurallara göre değil. Oysa ki
kanun zaten bu işi zorunlu kılıyor, makul ve mantıklı
rakamlarla ve kanuna uygun iş yapmak dururken neden
rant peşinde koşma derdinde olunuyor. Fiyat teklifleri
arasında uçurumlar oluşturuluyor. Buda yeni bir para
sektörü olarak düşünülen İSG yi malesef bitirme
noktasına kadar getiriyor.
En son başıma gelen durumu anlatayım size. Fast Food
sektöründe 4 şubesi olan bir yere İSG hizmetleri
sunmak için teklif hazırlayalım dedik. Bir OSGB den ve
birde Bireysel çalışan İSG uzmanından destek istedim ki
bireysel uzman benim hocalarımdan birisi. Fakat benim
hazırladığım teklif sanırım hocamı kızdırdı biraz düşük
fiyattı. Ama OSGB benimde altımda bir fiyat teklifi
hazırlamış. Yetmezmiş gibi dışarıdan alınan diğer
tekliflerde OSGB nin de altında fiyat teklifleri verilmiş.
Hocam hala bana kızgın belki de o fiyat nedeni ile . Ben
işi alamadım çünkü şuan da en yüksek fiyat teklifini ben
vermiş görünüyorum. Firma yetkilileri de ucuzu varken
neden pahalıya yaptırayım deyip her şey dahil 250 TL
den 4 şubesi için İSG hizmetlerini satın almış. Tabi ben
hala şu her şey dahil deyimini anlamış değilim. Olan
benim hocamla aramın bozulması oldu.
Robert BOSCH diyor ya 'İnsanların güvenini
kaybetmektense,para kaybetmeyi tercih ederim' .
Son olarak şunu söylemek istiyorum saygıdeğer İSG
uzmanları ; Her ne olursa olsun insan değerlidir.
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19- 22 EYLÜL 2013 TARİHİNDE 4 GÜN BOYUNCA STANDIMIZDA BİZLERİ ZİYARETE GELEN İSG
GÖNÜLLÜLERİNE BİLGİLENDİRMEDE BULUDUK. AYRICA ÜCRETSİZ SEMİNERLER

DÜZENLEDİK. BELKİ  KENDİMİZİ İYİ ANLATAMADIK AMA İSG GÖNÜLLÜLERİNE FAYDALI
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