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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Rekabet savaşında başarılı olan dernekler yada birlikler
“değişmeyen Ölür” felsefesinin gereği olarak ve
“yeterince iyi yeterli değildir” ilkesi ışığında, sürekli
olarak kendilerini yenileyen ve hızla değişen sektörel
gereksinimlere uygun çözüm üreten atak yapılara
dönüşmeli ve iyiye nasıl destek veririm tarafında
olmalıdır. Bu değişimlerle ve bozuk yapılarla baş
edebilmenin tek yolu ise; sürekli olarak mücadele ve
atak yapan yapıları oluşturmayı hedef alan
değişiklikleri yapabilme yeteneğine sahip olmaktan
geçer.
Derneklerin üretiği yada sunuduğu her konu yada

destek parasal ifadeler yada istemler oluşturmamalıdır.
Eğitim bedeli yada Sektörel Organizasyonlar ( Maddi )
derneklerin işi olmamalıdır.
Dernek yada tüzel kurum liderleri çizmiş olduğu

vizyon,etkili ve işlevsel iletişim , uygun politika ve
stratejiler GERÇEKÇİ OLMALIDIR ! Sürekli
ÇSGB yi düşman göstermek yada benzer düşmanlar
yaratmak bu alanı inşaa etmeye çalışan kişileri
zedelemektedir.

Popilsit her konuda atak yapan ve hareket eden
oluşumlar kısa sürede değersizleşir.
Planlı ve sistematik işleyen bir derneği oluşturmanın
gereklerinden biri, planlara ve stratejilere bağlı
yönetmekle olanaklıdır

Dernekler; amaç ve işleyişinin üyelerle ilgili tüm
sosyal dinamiklerin analizi , iş ve işlemleri içerir.
Strateji "belirlenen hedeflere ulaşmak için, temel
amaçlar, gayeler veya hedefler ve önemli politikalar,
planlar bütünüdür " Strateji seçimi bir canlı gibi
toplumun kültürel değişimi ve gelişmesini garanti altına
alacaktır “Strateji, farkı yaratmaktır’’
. Bu konuya cok ciddi zaman ve emek harcaması
gerekir. Sürekli popilist tutumlardan ve düşman ayada
sorun yaratmaktan vazgeçmeli İYİYE DAHA İYİYE
YAŞIMAK İÇİN KATKI SAĞLAMALIYIZ !

H.Latif İŞCEN
İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Çağın bilgisel değişiminin bir an zamanı hızında
ilerlediği bugünlerde, rekabetin en üst düzeyde olduğu
bu dönemde, Maddenin egemenliği ile tanışan sınırsız
güçe ulaşma sevdası içinde olan insanın, varolmanın
meteryalist ve modernist açısını keşfederek ışık hızında
rekabet etmeye devam ediyor. .....Biz yanlızca bu
nehrin bir kirli damlası kadar akıntı içinde yol
alıyoruz.......İSGDER olarak bizler var olmanın içindeki
süreçlerin ne kadar değerli olduğunu keşfettik ve
etmeye devam ediyoruz. Koyduğunuz her taş yada tuğla
bir boşluğu doldururken aslında yanlış örülmüş duvarın
ilk örgüsünü inşaa ediyor olabiliriz ve bunun farkında
olarak her koyulacak önerilerde bulunuyoruz
İş Sağlığı ve Güvenliği ismi aslında var olan
enformasyon cağı yarışı içinde değişen kültürün
metaryalist bakışının zafere gidecek maddi kayıp
ağacı olarak görülmektedir. İnsanı merkeze alan ahlakın
yerleşmesi için edilen her sözun yanında inşaa edilen
her yapının değeri tartışılmayacak değerdedir. Emeği
geçen yada bir taş ilave eden herkese teşekkür
ediyorum.
Bizler üretilmiş olan bu mesleği en iyiye taşımak için
oda tasarısını hazırladık ve sunuyoruz.....İnşallah
hazırlamış olduğumuz bu tasarı öyle yada böyle geçer
ve biz misyonumuzu tamamlarız. Mesleğin etik
kurallarını inşaa ederken sektörün amansız rekabeti
esnasında hizmet alıcıları ve çalışanları para olarak
değilde kaliteli hizmet alması gereken müşteri olarak
görme aşamasına geçebilinir. İSGDER Üyeleri bu
hizmetin bir ibadet birimi yada tarzı olarak görülmesi
gerektiğini düşünü hatırlatmak istiyoruz.
Tabiki bu dönemde Avrupa Birliği, Amerika ve Egemen
güçlerin istemlerine ayak uydurmaya çalışan ülkemiz
liderleri meşguliyeti nedeni ile bu konuyu detaylı ele
alması pek mümkün görünmüyor ..... İş Güvenliği
Sektörü oyuncularının dayanışma içinde olmaması ve
tek çatı altında örgütlü olmaması kalitesizliğin
kapılarını açmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri bu
anlamda itici ve denetleyici güç olması gerekir. Crosby,
Deming ve Juran yaşanan sorunların % 85’ inin,
yöneticilerin yanlış yönetim politikaları ve
uygulamalarından kaynaklandığını belirtmektedirler .
Bundan dolayıdır ki iş sağlığı ve güvenliği alanı inşaa
çalışmasının her aşamasının bir kısmını inşaa etme
başarısını sağlayan hükümetimiz oluşan ahlaki
bozuk rekabetin önünü kesecek oluşumlara İş
Güvenliği Uzmanlar Odasına destek vermeli ve
öncelikli listesine almalıdır. Bizler bu hazırlığa bir
nebze yardımcı olmak için tasarıyı hazırladık !

Geleçeği biz inşaa edelim !
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANLARI ODASI
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Yine işe başladığım ilk yıllarımdandı.400000 m2 lik
oturum alanına sahip bir inşaatta çalışıyordum.
Her zaman olduğu gibi günlük işleri yapıyor ve gelen
personele iş güvenliği eğitimi verip işe giriş işlemleri
tamamladığım bir Cuma günüydü.Her yazımda
belirttiğim üzere eskiden her şey güzeldi.2000 li yıllarda
bile özlük dosyası evrakları ile personel birimine gelen
işçi daha sonra sağlık biriminden en son iş güvenliği
biriminden geçip sağlık raporu , diğer sağlık tetkikleri,
iş başı eğitimi tamamlanıp sahaya alınırdı.Şimdi ise
bunun ne kadar zor olduğunu görmekteyiz.
Bir cuma günü öğleden sonra ikindiye yakın bir zaman
aralığında kaba yapı firmalarından bir tanesinde
çalıştırılmak üzere bir kalıpçı evrakları tamamlanıp
yanıma getirildi.Verdiğim iş başı eğitiminden sonra
yaka kartını alması için işe giriş takip formu ile birlikte
personel birimine yönlendirdim. Bu arada tetkikler,
muayenesi ve özlük dosyası da hazır durumda idi.
Ertesi gün cumartesi günü ve yarım gün çalışıyoruz.
Öğleden sonra saat 14:00 te çıkıyoruz.Öğle yemeğimizi
yedikten sonra ofislerin taşınması işlemine devam
ediliyordu. Ofislerimizin cumartesi günü sabahtan
itibaren yerini değiştirip yeni yerimize geçmeye
çalışıyorduk. O dönemde dahi iki sağlık memurumuz
vardı.
Öğleden sonra saat 15:30 sularında biz ofis içi klasörleri
dolaplarımıza yerleştirirken proje müdürümüzün bu
adam döşemenin üzerinde neden yatıyor demesi üzerine
hepimiz ofisin önünde proje müdürünün belirttiği yere
doğru koştuk.Revirimizin hemen önünde yer alan
döşemeye sağlıkçımız ve işyeri hekimimiz ile çıktık.
İlk kontrollerimizde nefes almadığını tespit ettik.Yerde
yatan işçi bir gün önce akşam üstü girişini yaptığımız
kalıpçı idi. Ağzından irin gelmişti. Hemen kalp masajı
ve solunum desteğine başlanmalıydı. İlk yardım ile ilgili
eğitim aldığımdan sağlık memurumuza yardımcı
oluyordum. Kalp masajına ben geçiyorum dedi
sağlıkçımız.Bende solunum desteği için geçtim. Önce
işçinin ağzının içinin irinini temizledim.Bu esnada kan
ve irin ağzında olduğu için direk temas etmek
istemedim. Aşağıda bizi seyreden kalabalığa bana temiz
bir bez verin dedim.Yaz havası hakim, malum sıcak bir
gün. Bana uzatılan ıslak temizlik bezinin işime
yaramayacağını anlamam uzun sürmedi. Boynunu
ayarladıktan sonra tişörtümü uzatarak daha sonra tişörtü
de bırakıp direk solunum desteğine geçtim.Bu arada
ambulans çağrıldı vs.

Yaklaşık yarım saat devam ettiğimiz kalp masajında
ambulans gelinceye kadar işyeri hekimi,sağlıkçımız ve
ben devam ettik.Sonuç işçimizi kurtaramadık.
O gün bir insana yardım edemememin acısını
yaşadım.Sonuçta elimden geleni yaptım. Bir insanın
içinden bu kadar mı kötü bir koku gelir diye o ana kadar
hiç düşünmemiştim.O anlarda duyduğum o irin kokusu
nedeniyle yaklaşık bir ay yemek yiyemedim.Keşke o işçi
hayatta olsaydı ve ben çok sevdiğim yemekleri yıllarca
yemeseydim.
Ambulansın gelmesi ve onlarında kontrolü ile sağlıkçı
arkadaşlarımızın tabiriyle ex denilen işçinin üzerini
örttük.O esnada hep söylenen bir söz aklıma geldi.Hep
büyüklerimiz derya ‘’gözü açık gitti’’ ,’’ölünün gözü
kapatılır’’ sözleri aklıma geldi.Eğildim ve işçinin gözünü
kapatmak istedim ama kapatamadım. Filmlerde hep
ellerini kapatınca göze gözleri kapanır ölülerin.
Üzerini örttüğümüz işçimizin morga nakli beklendi.
Savcılığa ,emniyete haberler verildi. Gelen ambulanslar
da vaka ölüm olduğunda mevtayı almıyorlar. En sonunda
nöbetçi savcı morga kaldırın talimatı verince işçimiz
işyerinden kaldırıldı.
İşte insanın çaresizliğini o gün bir kez daha anladım.
Biz bu işlemleri yaptığımızda iççimizin yanında yer alan
diğer işçi geldi.Arkadaşını görünce ağlamaya başladı.Ne
oldu neden yalnızdı diye sorduğumuzda’’ benden su
getirmemi istedi dedi.Bende su getirmeye gittim dedi’’.
Vefat eden işçi susamış ve arkadaşından su getirmesini
istemişti.Arkadaşı da su getirmeye gittiği sırada
fenalaşmış ve çalıştığı döşemeye yığılmıştı.
Yine kaza bildirimi yaptık. Yapılan otopside ölüm
nedeninin beyin kanaması olduğu tespit edildi. Yine yıllar
süren süreç ve üzüntüler…

Şantiye Bekçisi

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı

BEYİN KANAMASI

3

Yine işe başladığım ilk yıllarımdandı.400000 m2 lik
oturum alanına sahip bir inşaatta çalışıyordum.
Her zaman olduğu gibi günlük işleri yapıyor ve gelen
personele iş güvenliği eğitimi verip işe giriş işlemleri
tamamladığım bir Cuma günüydü.Her yazımda
belirttiğim üzere eskiden her şey güzeldi.2000 li yıllarda
bile özlük dosyası evrakları ile personel birimine gelen
işçi daha sonra sağlık biriminden en son iş güvenliği
biriminden geçip sağlık raporu , diğer sağlık tetkikleri,
iş başı eğitimi tamamlanıp sahaya alınırdı.Şimdi ise
bunun ne kadar zor olduğunu görmekteyiz.
Bir cuma günü öğleden sonra ikindiye yakın bir zaman
aralığında kaba yapı firmalarından bir tanesinde
çalıştırılmak üzere bir kalıpçı evrakları tamamlanıp
yanıma getirildi.Verdiğim iş başı eğitiminden sonra
yaka kartını alması için işe giriş takip formu ile birlikte
personel birimine yönlendirdim. Bu arada tetkikler,
muayenesi ve özlük dosyası da hazır durumda idi.
Ertesi gün cumartesi günü ve yarım gün çalışıyoruz.
Öğleden sonra saat 14:00 te çıkıyoruz.Öğle yemeğimizi
yedikten sonra ofislerin taşınması işlemine devam
ediliyordu. Ofislerimizin cumartesi günü sabahtan
itibaren yerini değiştirip yeni yerimize geçmeye
çalışıyorduk. O dönemde dahi iki sağlık memurumuz
vardı.
Öğleden sonra saat 15:30 sularında biz ofis içi klasörleri
dolaplarımıza yerleştirirken proje müdürümüzün bu
adam döşemenin üzerinde neden yatıyor demesi üzerine
hepimiz ofisin önünde proje müdürünün belirttiği yere
doğru koştuk.Revirimizin hemen önünde yer alan
döşemeye sağlıkçımız ve işyeri hekimimiz ile çıktık.
İlk kontrollerimizde nefes almadığını tespit ettik.Yerde
yatan işçi bir gün önce akşam üstü girişini yaptığımız
kalıpçı idi. Ağzından irin gelmişti. Hemen kalp masajı
ve solunum desteğine başlanmalıydı. İlk yardım ile ilgili
eğitim aldığımdan sağlık memurumuza yardımcı
oluyordum. Kalp masajına ben geçiyorum dedi
sağlıkçımız.Bende solunum desteği için geçtim. Önce
işçinin ağzının içinin irinini temizledim.Bu esnada kan
ve irin ağzında olduğu için direk temas etmek
istemedim. Aşağıda bizi seyreden kalabalığa bana temiz
bir bez verin dedim.Yaz havası hakim, malum sıcak bir
gün. Bana uzatılan ıslak temizlik bezinin işime
yaramayacağını anlamam uzun sürmedi. Boynunu
ayarladıktan sonra tişörtümü uzatarak daha sonra tişörtü
de bırakıp direk solunum desteğine geçtim.Bu arada
ambulans çağrıldı vs.

Yaklaşık yarım saat devam ettiğimiz kalp masajında
ambulans gelinceye kadar işyeri hekimi,sağlıkçımız ve
ben devam ettik.Sonuç işçimizi kurtaramadık.
O gün bir insana yardım edemememin acısını
yaşadım.Sonuçta elimden geleni yaptım. Bir insanın
içinden bu kadar mı kötü bir koku gelir diye o ana kadar
hiç düşünmemiştim.O anlarda duyduğum o irin kokusu
nedeniyle yaklaşık bir ay yemek yiyemedim.Keşke o işçi
hayatta olsaydı ve ben çok sevdiğim yemekleri yıllarca
yemeseydim.
Ambulansın gelmesi ve onlarında kontrolü ile sağlıkçı
arkadaşlarımızın tabiriyle ex denilen işçinin üzerini
örttük.O esnada hep söylenen bir söz aklıma geldi.Hep
büyüklerimiz derya ‘’gözü açık gitti’’ ,’’ölünün gözü
kapatılır’’ sözleri aklıma geldi.Eğildim ve işçinin gözünü
kapatmak istedim ama kapatamadım. Filmlerde hep
ellerini kapatınca göze gözleri kapanır ölülerin.
Üzerini örttüğümüz işçimizin morga nakli beklendi.
Savcılığa ,emniyete haberler verildi. Gelen ambulanslar
da vaka ölüm olduğunda mevtayı almıyorlar. En sonunda
nöbetçi savcı morga kaldırın talimatı verince işçimiz
işyerinden kaldırıldı.
İşte insanın çaresizliğini o gün bir kez daha anladım.
Biz bu işlemleri yaptığımızda iççimizin yanında yer alan
diğer işçi geldi.Arkadaşını görünce ağlamaya başladı.Ne
oldu neden yalnızdı diye sorduğumuzda’’ benden su
getirmemi istedi dedi.Bende su getirmeye gittim dedi’’.
Vefat eden işçi susamış ve arkadaşından su getirmesini
istemişti.Arkadaşı da su getirmeye gittiği sırada
fenalaşmış ve çalıştığı döşemeye yığılmıştı.
Yine kaza bildirimi yaptık. Yapılan otopside ölüm
nedeninin beyin kanaması olduğu tespit edildi. Yine yıllar
süren süreç ve üzüntüler…

Şantiye Bekçisi

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı
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21 Aralıkta yapılan sınavdan sonra herkes derin bir
oh çekti. Kimi gerçekten hak etti, kimi ise prim gün
sayısından yararlandı. Önemli olan işçi sağlığı ve iş
güvenliği olduktan sonra, A olmuş, B olmuş, C olmuş,
sınıfların pek bir önemi yok aslında. Önemli olan önlem
alabilmek,önlemek, önlem aldırtabilmek diye
düşünüyorum. . Ama işveren her ay maaşımı yatırıyor
zaten ne olacak şu önlemi de bu ay almasın görmezden
geleyim deyip, aldırmadan salla başı al maaşı şeklinde
çalışmalar olursa işte o zaman bu sınıf farkları ortaya
çıkar. İyi ile kötü arasındaki farkta ortaya çıkar! İyilerin
kıymeti umarım kazalardan sonra anlaşılmaz. İş güvenliği
uzmanlarının yapmaları gereken işleri tam yapmamaları
sonucu oluşacak kazalarda, uzmanlara hapis cezalarının
gelmesi kaçınılmaz olacak. Şimdiden belgemi
kiralayayım ne kadar maaş verirsiniz diye talepte
bulunan, tehlikenin farkında olmayan acemi uzmanların
başları çok yanacak yoksa İşte sınıflar arasındaki farkla
tecrübe arasındaki fark o zaman anlaşılacak. Bu nedenle
şimdi oh diyen arkadaşlar sonra ah demezler inşallah.
Umarım İş GüvenliğiUzmanlarıgözü kapalı sektörleri
bilmeden, fizibilite çalışması yapmadan başlamayıp,
mantıklı adımlar atarak işlere başlarlar. Amaç bizlerin
maaşlarında artış olmasını sağlamak değil insan hayatını
korumak olduğunu unutmamak lazım. Herkese kazasız
çalışmalar ve işler dilerim. Sonuçları önümüzdeki yıllarda
iyi mi oldu kötü mü oldu hep birlikte görelim.

Ayşegül VURAL
İş Güvenliği Uzmanı

İSGDER Antalya Sorumlusu

21 ARALIK SINAVIN
ARDINDAN

EMEK HIRSIZLIĞI

Emek Hırsızlığı
Son dönemlerde ne kadar yaygınlaştı kopyala yapıştır.İş
güvenliğinde de görülmeyen işletmeler ve işyerlerinin risk
değerlendirmelerinin yapılıp ,evrak düzenlenmesi. O kadar
olağan karşılanıyor ki anlamak mümkün değil.

Bir diğer yandan siz emek veriyorsunuz ve bir şeyler
yapıyorsunuz.Yapılan bu çalışma elden ele kopyalanıp
mail ortamında veya doküman olarak alınan ve bilgisayar
ortamına taşınan çalışmalar.Siz emek verin çalışın ve
birileri kopyalayıp satsın,para kazansın.
Bu emek hırsızlığından başka ne ?

Günümüzde emek hırsızlığı çok normal karşılanıyor.Bunun
önüne geçmekte çok mümkün değil.
Umutla emek hırsızlarının ceza alacağı günleri beklemek
kalıyor.Mücadele etmeye çalıştığınızda da hep yalnız
kalıyorsunuz.
Buda ne kadar yapısı değişmiş,iş ahlakı olmayan ve
saygının kalmadığı bir toplum olduğumuzun bir göstergesi
değil mi?

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı
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GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

1986 yılında gerçekleşen ve çok vahim sonuçlar ortaya
çıkaran Çernobil faciasının kaza inceleme raporunda,
“yetersiz güvenlik kültürü” ibaresinin yer alması akademik
çevreleri ve konunun uzmanlarını bu alanda çalışmalar
yapmaya yöneltmiş ve ortaya konan bulgularla iş
kazalarını daha da düşük oranlara indirmenin tek yolunun
işyerlerinde uygun ve yeterli düzeyde güvenlik kültürü
oluşturulması olduğu tüm akademik çevrelerde kabul
görmüştür.

Güvenlik kültürünün tanımı, literatürde çok farklı
şekillerde dile getirilmektedir. Bu tanımlar incelendiğinde,
ortaklık, önleme, korunma, maruziyet, değişim, algılama,
inanç, değer, tutum vb. kavramların tüm tanımlarda ortak
olduğu görülmektedir. Bu kavramlardan yola çıkarak,
işyerindeki güvenlik kültürünü, işyerinin her kademesinde
görev yapan personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu
veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, inanç, görüş ve
paylaşımlar bütününün ifadesi şeklinde tanımlamak
mümkündür. Önerilen tanımdan da anlaşılacağı üzere,
güvenlik kültürü bütün işletmeyi kapsamakta ve işletmenin
her bireyi tarafından farklı seviyelerde olsa bile
algılanmaktadır. Bu algının kabul edilebilir düzeye
yükseltilebilmesi için her kademedeki çalışanların güvenlik
kültürünün birbirine yakınlaştırılması, iş kazalarının
önlenmesinde önemli bir unsur olacaktır.
Yukarıda yazılı olan metni bir kaynakta okudum ve sizinle
paylaşmak istedim. Çünkü İş sağlığı ve Güvenliği temel
kavramlarından olan bir konu güvenlik kültürü. Bu temel
konu ise bir önceki yazımızda paylaştığımız çalışan eğitimi
konusuna da değinmektedir. Güvenlik kültürünün her
bireyde oluşmasına yönelik çalışmalar, öncelikle aile içi
eğitimle başlamalı, devamında eğitim-öğretim hayatı
boyunca desteklenmeli ve bireyin çalışma hayatına dahil
olması ile işverenlerce verilecek eğitimlerle en üst
seviyeye taşınmalıdır.

Bu amaçla; ülkemizde güvenlik kültürüne sahip
bireylerin yetişmesi konusunda aile ile birlikte eğitim
sistemine de büyük sorumluluklar düşmektedir. Gerek
ilk ve orta öğretim, gerek yüksek öğretim ve gerekse
mesleki eğitim süreçlerinde, bireylerde güvenlik
kültürü oluşmasına algılamasına yönelik programlar
uygulanmalıdır. Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde
güvenlik kültürü konusunda yapılan çalışmalar ve
konunun çalışma yaşamının birçok alanında gündeme
getirilmesi, ilerleyen zamanlarda güvenlik kültürünün
hem toplum ve hem de çalışma yaşamına yeterli
oranda entegre olacağı konusunda umut verici
gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Bu
entegrasyonun sağlanması, yalnızca iş kazaları ve
meslek hastalıklarını değil, trafik kazaları ve ev
hayatında yaşanan kazaları da bir hayli azaltacaktır.
İSGDER olarak bu kültürün yayılmasına ve
benimsenmesine yönelik yeni bir kavramla Türkiye
geneli konferanslar düzenlenmektedir. Bu kavrama biz
Yaşam Güvenliği demekteyiz. Kastedilen sadece
işyerlerinde değil insanın tüm yaşamında güvenli
davranışlar sergilemesi ve sergiletmesine yönelik
olmaktadır.Böylelikle hedeflenen kişinin önce kendisi
ve ailesi içinde daha sonra toplumsal ilişkilerinde ve
çalışma yaşamında bu kültürle hareket etmesini
sağlamaktır.
Özellikle biz İSG gönüllüleri olarak bu sözüm alıntı '
inanmadığım bir şeyi nasıl insanlara anlatıp onları
inandırabilirim yada uygulamadığım bir kuralı nasıl
başkalarına uygulatabilirim' (H.Latif İşçen Gaziantep
Yaşam Güvenliği Konferansı)
Evet değerli başkanımızın çok güzel özetlediği bu
sözüyle satırlarıma son veriyorum .

R. Gökhan KAZAK
İSGDER Hatay Sorumlusu
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30.11.2013 tarihinde Kütahya Aktif İş Adamaları Derneği Konferans salonunda düzenlendi.
Katılım gösteren tüm uzman ve teknik eleman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İSGDER Kütahya Yaşam Güvenliği Semineri
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İŞ KAZALARININ
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN ARAÇLAR

Değerli Arkadaşlar,
İş Güvenliği Uzmanı olarak yaptığımız işlerde çalışanların
kaza yaşamasını önlemek için bir çok uygulama ile
çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Elbette ki iş kazalarının
bir çok nedeni ve bunları önlemek için de bir çok
araçlarımız vardır. Bunca yıllık deneyimlerimden yola
çıkarak kazaların önüne geçebilmek için;
Risk değerlendirmelerinin etkin bir şekilde yapmak ve
hayata geçirmek,

Eğitimlerle çalışanların algısını sürekli yüksek tutmak,
Çeşitli İletişim araçlarıyla çalışanların algısını yüksek
tutmak (Örneğin; Faaliyet Panoları, Çeşitli Etkinlikler,
Tiyatro Gösterileri, Genel Kullanım Alanlarında Gösterilen
Güvenlik Videoları vb.),
Çalışanlardan, Alt işveren Çalışanlarından, Taşeronlardan,
Ziyaretçilerden kısacası işletme içinde olan ve oradaki
havayı soluyan tüm kişilerden Tehlike ve Ramak Kala
Bildirimlerinin alınmasını ve etkili bir şekilde sonuçlarının
değerlendirilerek aksiyonların hayata geçirilmesini
sağlamak,
Denetimler; Aslında ben adına pek denetim demeyi
sevmiyorum. Denetim yerine Saha Ziyaretleri ve
Gözlemler demek daha pozitif bir ifade olacaktır.
Dolayısıyla günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık sizin
belirleyeceğiniz belli periyotlardaki ziyaretlerde çok
faydalı olacaktır. Ancak sonucun etkili olabilmesi elbetteki
aksiyonların gerçekleşmesine bağlıdır.

Son olarak da henüz Türkiye İş sağlığı ve güvenliği
alanında tam olarak anlaşılmamış ve uygulamaları da
sınırlı olan çalışanların davranışlarında değişiklik
yaratabileceğimiz bir yönetim sistemi kurulması
değerlendirmelerini yapabilirim.

Ayrıca işletmelerde uyguladığım bir başka çalışma ise
tüm iş kazası geçiren personeli bir araya toplayarak
herkesin yaşadığı iş kazasını gruptaki diğer
kazazedelere anlatmasını sağlamak ve tüm herkesin bir
kazanın etkilerinin ve nedenlerini olayı yaşayan
kişiden duymasını sağlamaktır. Sonuçta bu küçük bir
terapi oluyor.

12 yıllık deneyimimden çıkan yukarıdaki
değerlendirmeler bir işletmede hakkıyla ve layıkıyla ve
elbetteki üst yönetim desteği ve iyi bir İş Güvenliği
kadrosuyla sağlanabilirse eminim ki %98 lik dilimdeki
önlenmesi mümkün olan İş Kazaları yaşanmayacaktır.
İş güvenliği sınırlarla çizilmez bunu da biliyorum.
Mutlaka bunların dışında da iş kazalarını önlemek için
destek alınması gereken bir çok araç olacaktır. Bu
çalışmalarda siz değerli İş Güvenliği Uzmanlarımızın
gözlemlerine ve özellikle Uluslar arası
uygulamalardan kıyaslama alarak işletmelerde
yaygınlaştırmaya kalmıştır. Bizlerin işi çok zor! Ama
bir o kadar da keyifli. Umarım hepimizi kazasız bir
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Değerli Arkadaşlar,
İş Güvenliği Uzmanı olarak yaptığımız işlerde çalışanların
kaza yaşamasını önlemek için bir çok uygulama ile
çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Elbette ki iş kazalarının
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hayata geçirmek,

Eğitimlerle çalışanların algısını sürekli yüksek tutmak,
Çeşitli İletişim araçlarıyla çalışanların algısını yüksek
tutmak (Örneğin; Faaliyet Panoları, Çeşitli Etkinlikler,
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alanında tam olarak anlaşılmamış ve uygulamaları da
sınırlı olan çalışanların davranışlarında değişiklik
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önlenmesi mümkün olan İş Kazaları yaşanmayacaktır.
İş güvenliği sınırlarla çizilmez bunu da biliyorum.
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destek alınması gereken bir çok araç olacaktır. Bu
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gözlemlerine ve özellikle Uluslar arası
uygulamalardan kıyaslama alarak işletmelerde
yaygınlaştırmaya kalmıştır. Bizlerin işi çok zor! Ama
bir o kadar da keyifli. Umarım hepimizi kazasız bir
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DERNEK İÇİ GÖREVLENDİRME VE İL SORUMLULARIMIZ

7

MERSİN
Yaşar ÇAKMAK
0 505 240 16 23

ycposta@gmail.com
……………………….

DİYARBAKIR:
İlker Yönt

ilker_yont21@hotmail.com
……………………….
KAHRAMAN MARAŞ

Çağatay ÖZCAN
0554 216 2194

cagatayozcaan@gmail.com
Tuğba ÖZ

teacher_4685@hotmail.com
……………………….

AFYON :
Ahmet ASLAN
(534) 471 72 10

aslanahmet03@gmail.com
……………………….

KARABÜK:
Derya DURAN
0 530 228 18 52

derya@karcel.com.tr
……………………………

BİLECİK  :
Akın  ARSLAN
0 542 201 90 40

attwistme@hotmail.com
…………………….…….

MALATYA  :
Özkan HAVLUCU

0505 314 52 76
ozkanhavlucu@mynet.com
……………….… ……..….

GÜMÜŞHANE :
Fatih ALBAYRAK

0543 413 22 57
fatih_albayrak53@hotmail.com

H.Latif İŞÇEN
Yönetim Kurulu Başkanı

latifiscen@isgder.com
0 536 279 4010

-------------------------------------
Sevim MACİT

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

sevimmacit@isgder.com
535 309 2095

-------------------------------------
Ali İhsan OTO

Dernek Genel Sekreteri ve İdari
İşler Sorumlusu

aliihsanoto@isgder.com
0 532559 14 86

-------------------------------------
Serap TUFAN

Dernek Muhasibi
seraptufan@isgder.com

0 532 377 47 22
-------------------------------------

Osman SAYAR
Eğitim ve Projeler Sorumlusu

İstanbul Sorumlusu
osmansayar@isgder.com

0 507 406 81 30
-------------------------------------

Mert MAVİŞ
Reklam Tanıtım Pazarlama

Sorumlusu
mertmavis@isgder.com

0 544 762 71 44
-------------------------------------

Mahmut CİHAN
Web Site ve İletişim Sorumlusu

mahmutcihan@isgder.com
0 555 706 78 81

-------------------------------------
Mehmet Ali ECE

Yurt Dışı İlişkiler Sorumlusu
mehmetaliece@isgder.com

0 544 420 0070
-------------------------------------

Alper DURYAZ
Üyelik Sorumlusu
uyelik@isgder.com

0532 230 82 89
-------------------------------------

Tugba CURA
Organizasyon Sorumlusu

tugbacura@isgder.com
0555 851 05 01

Nilgun KAZAK
Aydın ve İzmir Sorumlusu
nilgunkazak@isgder.com

0 533 774 8129
-------------------------------------

Ahmet BAYDİLLİ
Gaziantep Sorumlusu

ahmetbaydilli@isgder.com
0 532 597 0997

-------------------------------------
İlker ACAR

Sakarya Sorumlusu
ilkeracar@isgder.com

0 532 583 28 10
-------------------------------------

Yüksel KURT
Samsun Sorumlusu

yukselkurt@isgder.com
0 532 736 4162

-------------------------------------
Murat ERDEM

Eskişehir Sorumlusu
muraterdem@isgder.com

-------------------------------------
Nurullah GÖK

Konya  Sorumlusu
nurullahgok@isgder.com

0 532 592 00 42
-------------------------------------

Eyüp CİHAN
Kütahya Sorumlusu

eyupcihan@isgder.com
0 533 398 20 13

-------------------------------------
Ayşegül VURAL

Antalya Sorumlusu
aysegulvurall@isgder.com

0545 791 23 59
-------------------------------------

Erkan Dündar
Trabzon ve Rize Sorumlusu
erkandundar@isgder.com

0 537 294 64 33
-------------------------------------

İsmail SARIKAYA
Bursa Sorumlusu

ismailsarikaya@isgder.com
0 535 325 11 07

-------------------------------------
Remzi Gökhan KAZAK

Hatay Sorumlusu
gokhankazak@isgder.com

0 538 471 09 98

DİĞER İLLERE YÖNELİK
SORUMLU ÇALIŞMALARIMIZ

DEVAM ETMEKTEDİR.

İLETİŞİM İÇİN
mahmutcihan@isgder.com veya
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