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ÜYELİK FORMU
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kullanabilirsiniz.
Bağlantılar için logolara
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REW 2013 Seminer Programımız.
TARİH :13/06/2013 SAAT. 14:00 – 17:00
KONU: Yaşam Güvenliği (H. Latif İŞÇEN)
------------------------------------------------------------
TARİH : 14/06/2013 14:00 – 16:00
KONU: 6331 Sayılı Kanun ve  Getirdikleri  (Sevim MACİT )
------------------------------------------------------------
TARİH : 15/06/2013 11:00 – 13:00
KONU: Acil Durum Yönetimi (Doç Dr. Hacer KAYHAN)
--------------------------------------------------------------

Bunun dışında standımızda da Çevre ve İş Güvenliği Konularında
bilgilendirmede bulunulacaktır.



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Kasaplarda risk değerlendirmesi rehberi ”

YAYINLANAN TEBLİĞ TASLAĞI VE
RİSK DEĞERLENDİRME REHBERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
SAĞLIK VEYA GÜVENLİK İŞARETLERİ

YÖNETMELİK TASLAĞI

Başbakan Yardımcılığı (Hazine müsteşarlığı)’ndan:
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL

ŞARTLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirme rehberi ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ

VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI”

YAYINLANAN YÖNETMELİK VE
YÖNETMELİK TASLAKLARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Kuru Temizlemecilerde risk değerlendirmesi

rehberi ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirme rehberi ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Mutfak Lokanta Pastanelerde risk değerlendirmesi

rehberi ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
"Diş Klinik ve Muayenehanelerinde risk

değerlendirmesi rehberi ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ

İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Kürt müyüz ,
Türk müyüz,
Laz mıyız....
Gürcü mü ?

Millet kimliği altında alt kimlikleşmenin amacı
menfaat guruplarının istemlerine hizmet etmekten
geçer....İnsanın sosyalizasyonunda guruba dahil
olmasını gerektirir...Her birimiz guruba dahil olarak
sosyalizasyonumuzu sağlarız. Sosyal olmanın amacı
vardır ve bizler aslında gurup içersine dahil olarak
kendimizi ortaya koyma , kişisel menfaat sağlama,
duygusal motivasyon sağlama gibi istemlerimizi
gerçekleştiririz. Kişiler çoğunlukla bu gurupları kendi
seçmez ! Aile , Komşu ve arkadaş gurupları seçer. Bu
seçimlere karar verirken kişiler toplumsal hareket
türlerinin etkisinde de kalabilir. Kimileri kararları
toplum oluşturur diye savunsa da bence kararlar
karizmatik liderlerin kararlarıdır. Liderlerin karizmasının
oluşmasını sağlayan kişisel etkenlerden çok gurupsal
etkenler, yani gurubun başarısıdır. Başbakanımız Tayyip
Erdoğan’ı sevsek de sevmesek de kabul etmemiz gereken
en önemli etken Türk tarihinde iz bırakmış karizmatik bir
liderdir. Lider kimliği kolay oluşmaz. Liderlik hünerleri
zamanla kazanılır. Hatalarını görür ve en iyisini yapmaya
yönelir. Duygularını kontrol etme başarısını sağlayan
liderler tarihte ismi kalıcı olur.Başbakan Tayyip Erdoğan
Cesaretli son derece tehlikeli bir yola çıktı....Bu yol
şöyle zor, böyle zor ya da tehlikeli demek yerine birde
tersten bakalım . 30 yıldan daha fazla süren bu
sorunu diğer liderler niye sorunu çözmek için
konuşmayı seçmedi ? Benim bakışıma göre ;
Hastamız kanser hastasıydı biz antibiyotikle tedavi
ediyorduk.....Şimdi kemoterapi başladı ancak biraz geç
kalındığını düşünüyorum. Başbakanın cesaretini takdir
ediyorum. Büyük çoğunluğumuz buna cesaret edemez
ve aynı yöntemi devam ettirirdik. Antibiyotiği ver.
Hasta kötüleşsin.
Ziya Gökalp’la başlayan Türkçülük akımı aslında Avrupa

ve Fransa etkisindeki benleşme akımının başlangıcıydı.
Bugün en sosyalist görünenimiz kişisel hakların ve eşitliğin
savunulduğu bu dönemde neden bireysel ya da
gurupsal edinimler için sessiz kalmayı tercih ediyoruz.
Avrupa yıllarca ortaçağ dirilişini yaratırken bizlerin
güçlü devlet yapısına ulaşmaması için ne gerekiyorsa
yaptı. Bugün harf inkılabını savunanlar bilmelidir ki
bizleri Orta Asya’ya bağlayan tarihimizi KAYBETTİK .
Büyük Osmanlı İmparatorluğunun dilinin kaldırılması
tarihsel köklerimizi koparmış, yüzyıllar boyu aktarılan
kültürümüzü okuyamaz, araştıramaz, kulaktan dolma
tarihi bilgiyle; maddenin esaretinde. Atalarını
tanımayan toplum oluşumuna neden olmuştur.

Modernleşme kaygısını cep telefonlarının en üst
modelini taşıyıp toplumda ki farklılığını almış
oldukları telefonlarıyla , arabalarıyla gösterenler,
Afrika’daki Müslüman yardımı eleştirenler, toplumsal
kimliğini kaybetmiş, güçsüzlüğüne inanan ,toplumda
kavgayı bitirecek bu birlikteliğe destek olmayarak
tarihsel hatta yapmaktadır.
Tek bir millet çatısı altında dini değerlerine sahip
çıkan( tüm dinlerin ) , ahlaki , bilimsel yarışta öncü ,
eşit haklara sahip , güçlü bir Türkiye için fırsat
vermeliyiz. Bölünme korkusu yaşamak yerine niye
bölünmeyi düşünüyoruz? sorusunu sormak daha
doğru olur kanısındayım. Korkularının üstüne
gitmeyen, kardeşlerine sahip çıkmayan, ötekini
yaratmış bir topluma sürükleme çabasına yelken
açman kesimlerin kışkırtmalarına kapılmak yerine
birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim.

Latif İŞCEN
İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı

SOSYOLOG
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İş Güvenliği
Risk Değerlendirmesi,
Acil Durum Planı ve
Eğitim Vermekle Bitiyor Mu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe
girmesi ile tüm sektörlerde risk değerlendirmesi
yapmak için bir çaba ve koşuşturma başladı.İşverenlerin
çoğunun sadece risk değerlendirmesi,eğitim ve acil
durum planının yeteli olduğunu düşündüğü ve medya
kanalıyla bazı kurum ve kuruluşların hatalı
yönlendirmeleri de bu düşüncenin yaygınlaşmasına
etken olmaktadır.
Ayrıca bazı iş güvenliği uzmanıyım diyen kişilerinde
risk değerlendirmesi yapmak, eğitim, acil durum planı
kafi demesi de çabasıdır . İş Güvenliği sadece bu üç
kalemden mi oluşuyor?
Elbette iş güvenliği sadece bu üç kalemden oluşmuyor.
Ancak bu bahsettiğimiz bu konular bile layıkıyla yapılsa
bu bile büyük başarı olur.Günümüzde medyada şu risk
değerlendirmesini yapan var mı?Bana atar mısınız
?Zamanımız yok yapmaya diyenlerle dolu. Bu da
yetmezmiş gibi bir de işletmeler gezilmeden kopyala
yapıştır yapıp sadece firma ismi değiştirilip firmalara
bırakılmaktadır. Bu ise risk değerlendirmesi yapmak
varsın yapılmasın daha iyi.Bunlarda yetmezmiş gibi 50
TL ye risk değerlendirmesi yapıyorum diyen kişiler
daha piyasada yer almaktadır. Acaba risk
değerlendirmesi yapan kişiler attıkları imzanın
kendilerine dönüşünü biliyorlar mı? Elbette bilmiyorlar.
Sorumluluklarını ve bilseler daha doğrusu bilinç
düzeyleri bunları algılayabilseler 50 TL dedikleri
değerlendirmelerden kim bilir ne rakamlar
isterlerdi.Önemli olan rakamda değil.Olay olduğunda
işin her kademesiyle ilgili olarak yapmadıkları risk
değerlendirmeleri başlarına neler açacak bilen var mı?

Sevim MACİT
İSGDER Başkan Yardımcısı

İŞ GÜVENLİĞİ
MEVZUATIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatımız hızlı bir şekilde
Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak
değişmektedir.İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, ilk defa
Kanun olarak düzenlenmiştir. İş Güvenliği alanında
profesyonel olarak çalışan bir iş güvenliği uzmanı
olarak bu durumdan çok memnun ve az umutluyum.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran
2012 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 01 Ocak
2013 Tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe
girecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
yönetmelikler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
kanunun ruhuna uygun olarak yeniden yayınlanmaya
başlamıştır.Yeni iş güvenliği mevzuatımızın yürürlüğe
girmesiyle birlikte, İnşallah İşyerlerimizdeki iş
güvenliği zaafımızdan kaynaklanan kayıpların
azaltılmasına katkı sağlar.İş güvenliği uzmanı olarak, İş
sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanabilirliği
konusunda büyük zorluklar yaşayacağız. İş güvenliği
mevzuatını incelediğimizde,mevzuat açısından çok
güzel olduğunu, uygulanabilirlik açısından neredeyse
imkansız olduğunu görüyorum. İşverenlerimizin,
yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın, çalışma hayatı ile
ilgili düşüncelerinde büyük sorunlar bulunmaktadır.
İşverenlerimiz, yöneticilerimiz iş sağlığı ve güvenliği
alanında yapılması gereken bütün çalışmaları, sıfır
maliyet ile iş güvenliği uzmanından beklemektedir. İş
güvenliği, işverenler veya yöneticilere rağmen yapılacak
bir çalışma değildir. İş güvenliği uzmanları,Süpermen
değil sihirbaz hiç değildir.Bir işyerindeki iş
güvenliğinden temizlik görevlisi dahil bütün çalışanlar,
yöneticiler ve işverenler en az iş güvenliği uzmanı kadar
sorumluluk hissetmedikçe, o işyerinde iş güvenliğinin
sağlanması imkansız olacaktır. İş güvenliği uzmanı
olarak mevzuatın bizden istediği çalışmaları
yapabilecek durumda değiliz. İş güvenliği uzmanlığı 15
günlük bir eğitim ile yapılacak bir meslek değildir. İş
güvenliği uzmanlığı bir bilenin yanında onun
yönlendirmesi ile yapılacak çalışmalar sonucu
öğrenilecek bir meslek dalıdır. Patlamadan korunma
dokümanı, acil eylem planı veya risk değerlendirme
raporunun hazırlanması mevzuatı, yönetmelikleri,
kitapları okuyarak yapılamaz. Şu anda yapılan
çalışmaların büyük çoğunluğu kes kopyaladan ve kağıt
israfından öteye geçmeyecektir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı hızlı bir şekilde iş güvenliği
uzmanlarının mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak
eğitimleri ücretsiz olarak organize etmesi
gerekmektedir. Yüksel KURT

İSGDER Samsun Sorumlusu
İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı)
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güvenliğinden temizlik görevlisi dahil bütün çalışanlar,
yöneticiler ve işverenler en az iş güvenliği uzmanı kadar
sorumluluk hissetmedikçe, o işyerinde iş güvenliğinin
sağlanması imkansız olacaktır. İş güvenliği uzmanı
olarak mevzuatın bizden istediği çalışmaları
yapabilecek durumda değiliz. İş güvenliği uzmanlığı 15
günlük bir eğitim ile yapılacak bir meslek değildir. İş
güvenliği uzmanlığı bir bilenin yanında onun
yönlendirmesi ile yapılacak çalışmalar sonucu
öğrenilecek bir meslek dalıdır. Patlamadan korunma
dokümanı, acil eylem planı veya risk değerlendirme
raporunun hazırlanması mevzuatı, yönetmelikleri,
kitapları okuyarak yapılamaz. Şu anda yapılan
çalışmaların büyük çoğunluğu kes kopyaladan ve kağıt
israfından öteye geçmeyecektir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı hızlı bir şekilde iş güvenliği
uzmanlarının mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak
eğitimleri ücretsiz olarak organize etmesi
gerekmektedir. Yüksel KURT

İSGDER Samsun Sorumlusu
İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı)



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Bireysel İSG uzmanları işin kendine en az zarar veren
usulleri ile risk değerlendirme metotları geliştirdi.
Denetleyiciler aynı zamanda Risk değerlendirme
rehberleri oluşturan görevliler sadece kendi dedikleri
gibi olması gerektiğini yapılan risk
değerlendirmelerinin klişe, basit, baştan savma
olduğunu dile getirdi.
Oysa unutulan bir gerçek var ve bağlı bulunduğum
derneğin ana söylemi İNSAN DEĞERLİDİR. Evet acı
ama gerçek unutulan İNSAN oldu . Bulunduğum ilin
bir mülki amiri ile bir çay içimlik sohbetimizde
aldığım bir ders te şu oldu tabi onun şu söylemiyle ‘
Gökhan cım sen bu kadar insanı dolaşmışsın ve kanun,
kanunun getirdikleri aslında temelin yaşam güvenliği
olduğu, çok ciddi bir konu ama şevkini kırmak
istemem senin bu anlatacağın konferansa kimse
gelmez bence çünkü ortada somut bir şey yok bir olay
olsun bir iş kazası gerçekleşsin birkaç kişi hayatını
kaybetsin ondan sonra sen konferans ver bak o zaman
nasıl dinleyici gelir konferansına. Ama yine de sana
teşekkür ederim beni ziyaret edip bilgilendirdiğin için
çünkü sen bu işe inanmışsın ve yola çıkmışsın ,
umarım bu inancın boş bir salona dahi konuşmana
yeter.’ Dedi ve ben ders olarak şunu aldım ne kadar
teknik ve teorik bilgiye sahip olursanız olun öncelikli
olarak yaptığınız işe inanacaksınız . Gerekirse boş bir
salona çıkıp Yaşam güvenliğini ve İSG yi
anlatacaksınız. Kanunun diğer zorunlu kıldığı
çalışanların eğitimi . Evet eğitim bu nasıl karşılandı
bunu da gittiğimiz işletmelerdeki işveren ve çalışan
ağzıyla yazalım kararı siz verin
İşveren ; ‘ Ya aslında siz doğru söylüyorsunuz çok
önemli bu güvenlik tedbirleri ama gel de bunu bizim
işçiye anlat bakalım. Sen istediğin kadar deki arkadaş
baret tak, eldiven giy, nerde onu yapacak işçi ben
arkamı dönüyorum çıkartıyor. Sen bunları
eğitemezsin.’
Çalışan ;’ Şefim , uzmanım sen güzel hoş söylüyorsun
da bu patronun aldığı baret kafamızda durmuyor ,
eldivenle iş yapamıyoruz kazık gibi eldiven almış ,ya
ben buraya belimde iple çıkarsam aşağıya düşerim en
iyisi benim otuz yıldır yaptığım gibi ipe mipe
sarılmadan çıkayım işimi yapayım sende kafanı yorma
böyle şeylere devlet boşuna çıkartmış bu kanunu .’ İşte
diğer acı ama gerçek olan durumda bu . Bundan sonra
söze gerek yok diye düşünüyorum .

Tüm İSG gönüllülerine ve bu yazıyı okuyanlara saygı
ve sevgilerimi sunuyorum.

Remzi Gökhan KAZAK
İSGDER Hatay Sorumlusu

İSG Uzmanı

Merhaba Tarih 30 Haziran 2012 ve 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu çıktı.
Öncelikle hayırlı olsun , bu kanundan sonra gelin birlikte
irdeleyelim bakalım kimler ne değişiklikler gözledi.
Kanun çıktı saha da ilk yansımaları ;
İşveren gözüyle ‘Yine üzerimize bir ton külfet yıkıldı bu
kanunlar, bu vergiler, bu cezalarla müesseseyi kapatalım
daha karlıyız’ ,
İşyeri Hekimi gözüyle ‘ Ya aslında bu sağlık kanunu
gerekliydi çünkü işyerlerinde hiç sağlıklı çalışma
ortamları yok , bizde zaten bu sertifikayı almıştık şimdi
bakalım ne getirisi olacak ‘ ,
İş Güvenliği Uzmanı gözüyle ‘ Gerçekten gerekli bir
kanundu uygulaması sağlanırsa ama nereden sağlanacak
,işveren neye itiraz etsen kapının önüne koyar. Bide sayı
yetmiyormuş gibi yeni yeni uzmanlar türetmek için her yıl
üç dört sınav açılır olur sana yüz binlerce İSG uzmanı.,
Bence yeterli değil bu kanunlar.’ ,
Aday İSG uzmanı gözüyle ‘ Ya ben şu sınavdan bir 70
alayımda bak nasıl İSG uzmanlığı yaparım, ama hangi
kursa gideyim ucuzu var mı bide iş garantisi olur mu
acaba bu sınavı kazanırsam. Neyse alayım da belgeyi bir
kenarda dursun belki lazım olur.’
Vesaire vesaire…….
Bugün kendi ilimde bir İş Güvenliği Uzmanı olarak yeni
çıkan kanun, kanunun getirdikleri , kimlerin üzerine ne
görevler düşüyor, kanunun muhatapları ve uygulayıcıları
kimler nasıl bir İSG kültürü oluşmalı ve öncelikli
söylemem gerektiğini şimdi söylüyorum İnsanın
değerinin ne olduğunu anlatmak için yaklaşık Mart 2013
den beridir koşuyorum. Elimde ne var ve ne kadar yol kat
ettim ? galiba sıfır . Bu madalyonun bir yüzü ve şuan
sahada durum bu. Gelelim kanunla beraber ne yaptık
nelere yetişebildik neyi hedefledik . Türkiye’nin gündem
maddelerinden biri Risk Değerlendirmesi. Malum 1
çalışanı olan dahi buna zorunlu kılındı, ve risklerin
belirlenmesi tehlikelere karşı ne tür önlemler alınması bu
önlemlerin yeterliliği bu önlemleri yazan ile önlemleri
almakla yükümlü kişilerin diyalogları , denetleyiciler ve
sahada ki yaklaşımları, tamamen bir karmaşa ve kaos . en
acı olanı ve gerçek olanı da şu bu değerlendirmelerin
maddi tutarları , kim yapabilir, eğer yapıldıktan sonra bir
iş kazası olursa sorumlu kim olacak bunların
anlaşılamaması. Hizmet verenler hizmet alanlar
danışmanlık yapanlar aracı olanlar olayın tek bir
boyutunda kaldı üzücü olarak ‘ çok büyük bir pasta
hemen pastayı kapmak lazım’ moduna girildi. OSGB ler
Bireysel İSG uzmanlarına düşman oldu.

ÜLKEMİZDE
6331 SAYILI KANUN VE
OLUŞAN KÜLTÜR
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Bireysel İSG uzmanları işin kendine en az zarar veren
usulleri ile risk değerlendirme metotları geliştirdi.
Denetleyiciler aynı zamanda Risk değerlendirme
rehberleri oluşturan görevliler sadece kendi dedikleri
gibi olması gerektiğini yapılan risk
değerlendirmelerinin klişe, basit, baştan savma
olduğunu dile getirdi.
Oysa unutulan bir gerçek var ve bağlı bulunduğum
derneğin ana söylemi İNSAN DEĞERLİDİR. Evet acı
ama gerçek unutulan İNSAN oldu . Bulunduğum ilin
bir mülki amiri ile bir çay içimlik sohbetimizde
aldığım bir ders te şu oldu tabi onun şu söylemiyle ‘
Gökhan cım sen bu kadar insanı dolaşmışsın ve kanun,
kanunun getirdikleri aslında temelin yaşam güvenliği
olduğu, çok ciddi bir konu ama şevkini kırmak
istemem senin bu anlatacağın konferansa kimse
gelmez bence çünkü ortada somut bir şey yok bir olay
olsun bir iş kazası gerçekleşsin birkaç kişi hayatını
kaybetsin ondan sonra sen konferans ver bak o zaman
nasıl dinleyici gelir konferansına. Ama yine de sana
teşekkür ederim beni ziyaret edip bilgilendirdiğin için
çünkü sen bu işe inanmışsın ve yola çıkmışsın ,
umarım bu inancın boş bir salona dahi konuşmana
yeter.’ Dedi ve ben ders olarak şunu aldım ne kadar
teknik ve teorik bilgiye sahip olursanız olun öncelikli
olarak yaptığınız işe inanacaksınız . Gerekirse boş bir
salona çıkıp Yaşam güvenliğini ve İSG yi
anlatacaksınız. Kanunun diğer zorunlu kıldığı
çalışanların eğitimi . Evet eğitim bu nasıl karşılandı
bunu da gittiğimiz işletmelerdeki işveren ve çalışan
ağzıyla yazalım kararı siz verin
İşveren ; ‘ Ya aslında siz doğru söylüyorsunuz çok
önemli bu güvenlik tedbirleri ama gel de bunu bizim
işçiye anlat bakalım. Sen istediğin kadar deki arkadaş
baret tak, eldiven giy, nerde onu yapacak işçi ben
arkamı dönüyorum çıkartıyor. Sen bunları
eğitemezsin.’
Çalışan ;’ Şefim , uzmanım sen güzel hoş söylüyorsun
da bu patronun aldığı baret kafamızda durmuyor ,
eldivenle iş yapamıyoruz kazık gibi eldiven almış ,ya
ben buraya belimde iple çıkarsam aşağıya düşerim en
iyisi benim otuz yıldır yaptığım gibi ipe mipe
sarılmadan çıkayım işimi yapayım sende kafanı yorma
böyle şeylere devlet boşuna çıkartmış bu kanunu .’ İşte
diğer acı ama gerçek olan durumda bu . Bundan sonra
söze gerek yok diye düşünüyorum .

Tüm İSG gönüllülerine ve bu yazıyı okuyanlara saygı
ve sevgilerimi sunuyorum.

Remzi Gökhan KAZAK
İSGDER Hatay Sorumlusu

İSG Uzmanı

Merhaba Tarih 30 Haziran 2012 ve 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu çıktı.
Öncelikle hayırlı olsun , bu kanundan sonra gelin birlikte
irdeleyelim bakalım kimler ne değişiklikler gözledi.
Kanun çıktı saha da ilk yansımaları ;
İşveren gözüyle ‘Yine üzerimize bir ton külfet yıkıldı bu
kanunlar, bu vergiler, bu cezalarla müesseseyi kapatalım
daha karlıyız’ ,
İşyeri Hekimi gözüyle ‘ Ya aslında bu sağlık kanunu
gerekliydi çünkü işyerlerinde hiç sağlıklı çalışma
ortamları yok , bizde zaten bu sertifikayı almıştık şimdi
bakalım ne getirisi olacak ‘ ,
İş Güvenliği Uzmanı gözüyle ‘ Gerçekten gerekli bir
kanundu uygulaması sağlanırsa ama nereden sağlanacak
,işveren neye itiraz etsen kapının önüne koyar. Bide sayı
yetmiyormuş gibi yeni yeni uzmanlar türetmek için her yıl
üç dört sınav açılır olur sana yüz binlerce İSG uzmanı.,
Bence yeterli değil bu kanunlar.’ ,
Aday İSG uzmanı gözüyle ‘ Ya ben şu sınavdan bir 70
alayımda bak nasıl İSG uzmanlığı yaparım, ama hangi
kursa gideyim ucuzu var mı bide iş garantisi olur mu
acaba bu sınavı kazanırsam. Neyse alayım da belgeyi bir
kenarda dursun belki lazım olur.’
Vesaire vesaire…….
Bugün kendi ilimde bir İş Güvenliği Uzmanı olarak yeni
çıkan kanun, kanunun getirdikleri , kimlerin üzerine ne
görevler düşüyor, kanunun muhatapları ve uygulayıcıları
kimler nasıl bir İSG kültürü oluşmalı ve öncelikli
söylemem gerektiğini şimdi söylüyorum İnsanın
değerinin ne olduğunu anlatmak için yaklaşık Mart 2013
den beridir koşuyorum. Elimde ne var ve ne kadar yol kat
ettim ? galiba sıfır . Bu madalyonun bir yüzü ve şuan
sahada durum bu. Gelelim kanunla beraber ne yaptık
nelere yetişebildik neyi hedefledik . Türkiye’nin gündem
maddelerinden biri Risk Değerlendirmesi. Malum 1
çalışanı olan dahi buna zorunlu kılındı, ve risklerin
belirlenmesi tehlikelere karşı ne tür önlemler alınması bu
önlemlerin yeterliliği bu önlemleri yazan ile önlemleri
almakla yükümlü kişilerin diyalogları , denetleyiciler ve
sahada ki yaklaşımları, tamamen bir karmaşa ve kaos . en
acı olanı ve gerçek olanı da şu bu değerlendirmelerin
maddi tutarları , kim yapabilir, eğer yapıldıktan sonra bir
iş kazası olursa sorumlu kim olacak bunların
anlaşılamaması. Hizmet verenler hizmet alanlar
danışmanlık yapanlar aracı olanlar olayın tek bir
boyutunda kaldı üzücü olarak ‘ çok büyük bir pasta
hemen pastayı kapmak lazım’ moduna girildi. OSGB ler
Bireysel İSG uzmanlarına düşman oldu.



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Dünya Çevre Haftası’nın da kutlandığı Haziran
ayında 9. Kez kapılarını açacak olan REW İstanbul
2013’de, sürdürülebilir çevrenin ve yaşamın geleceğini
bugünden şekillendiren en son teknolojiler
sergileniyor. Doğal hammadde kaynaklarının verimli
kullanımına, atıkların geri kazanılarak yeniden üretime
sokulmasına ve üretimde enerji verimliliğinin
sağlanmasına dayalı “yeşil ekonomiye” dair tüm ürün,
makine, ekipman ve uygulamaların bir arada yer
alacağı fuar, çevresel önemi dışında milyarlarca
dolarlık dev bir sektörü de temsil ediyor.
REW İstanbul, sanayiciden girişimciye, OSB’den
belediyeye kadar hemen her kesim için büyük önem
taşıyor!
Her yıl global ölçekte büyük bir buluşmaya ev
sahipliği yapan ve alanında bölgesinin en önemli
organizasyonu olan REW İstanbul, KOBİ’lerden
OSB’lere, Belediyelerden özel girişimcilere kadar pek
çok kesimi yakından ilgilendiriyor. 2014 Yerel
Seçimleri öncesi, hem mevcut yönetimler hem de
yönetime talip olan adaylar, belediyelerin
sorumluluğunda olan atık yönetimine ilişkin en yeni
çevre teknolojilerini REW İstanbul’da görebilecek.
Bununla birlikte özellikle AB’ye ihracat gerçekleştiren
sanayiciler, ihtiyacı olan tesis, makine ve ekipmanları
alternatifli olarak bu fuarda bulacak. REW İstanbul,
bölge ülkelerinden temsilcilerin yer alacağı Alım
Heyeti Programı sayesinde, hem katılımcılarına hem
de bu sektörde işbirliği fırsatı arayan Türk iş
adamlarına önemli ticari fırsatlar sunacak.
REW İstanbul 2013’e katılım ve online davetiye için

www.rewistanbul.com adresini ziyaret edebilir ya da
(0212) 275 75 79 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirilen REW İstanbul’u, sahip olduğu ihracat
potansiyelinden ötürü bu yıl Ekonomi Bakanlığı da
destekliyor…
Yaşanabilir çevrenin geleceğini bugünden şekillendiren

teknolojiler REW İstanbul’da
İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen Geri Dönüşüm,
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı
REW İstanbul, 13 – 16 Haziran tarihlerinde 9. Kez
kapılarını açıyor. “Sürdürülebilir Çevre” ve
“Sürdürülebilir Ekonomi” için “Katı Atık, Su ve Atık Su,
Atık Gaz ve Yeşil Enerji” alanlarında ihtiyaç duyulan en
yeni ürün, makine, teknoloji ve uygulamaların bir arada
sergileneceği fuarda, 25 ülkeden 350 firma yer alıyor.

Milyarlarca dolarlık dev bir pazarın, bölgesindeki en
büyük ticari organizasyonu olarak öne çıkan REW
İstanbul kapsamında bu yıl, T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
organizatörlüğünde Alım Heyeti Programı
gerçekleştiriliyor. Fuar katılımcıları ve Türk iş adamları
açısından önemli fırsatlar yaratacak olan program
dahilinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İran,
Kazakistan, Mısır, Romanya ve Ukrayna’dan yetkililer,
yeni yatırım ve ortaklıklar için REW İstanbul’a gelecek.
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 20 bin
m2 alanda düzenlenen fuar; çevre sorumluluklarını yerine
getirmek zorunluluğunda olan sanayi kuruluşları, atık
yönetimi konusunda çözüm arayışı içinde bulunan
Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri’nin temsilcileri,
bu alanda makine ve ekipman üreten firmalar ile sektöre
yatırım planlayan girişimciler açısından büyük önem
taşıyor.

İstanbul, 03.05.2013
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Dünya Çevre Haftası’nın da kutlandığı Haziran
ayında 9. Kez kapılarını açacak olan REW İstanbul
2013’de, sürdürülebilir çevrenin ve yaşamın geleceğini
bugünden şekillendiren en son teknolojiler
sergileniyor. Doğal hammadde kaynaklarının verimli
kullanımına, atıkların geri kazanılarak yeniden üretime
sokulmasına ve üretimde enerji verimliliğinin
sağlanmasına dayalı “yeşil ekonomiye” dair tüm ürün,
makine, ekipman ve uygulamaların bir arada yer
alacağı fuar, çevresel önemi dışında milyarlarca
dolarlık dev bir sektörü de temsil ediyor.
REW İstanbul, sanayiciden girişimciye, OSB’den
belediyeye kadar hemen her kesim için büyük önem
taşıyor!
Her yıl global ölçekte büyük bir buluşmaya ev
sahipliği yapan ve alanında bölgesinin en önemli
organizasyonu olan REW İstanbul, KOBİ’lerden
OSB’lere, Belediyelerden özel girişimcilere kadar pek
çok kesimi yakından ilgilendiriyor. 2014 Yerel
Seçimleri öncesi, hem mevcut yönetimler hem de
yönetime talip olan adaylar, belediyelerin
sorumluluğunda olan atık yönetimine ilişkin en yeni
çevre teknolojilerini REW İstanbul’da görebilecek.
Bununla birlikte özellikle AB’ye ihracat gerçekleştiren
sanayiciler, ihtiyacı olan tesis, makine ve ekipmanları
alternatifli olarak bu fuarda bulacak. REW İstanbul,
bölge ülkelerinden temsilcilerin yer alacağı Alım
Heyeti Programı sayesinde, hem katılımcılarına hem
de bu sektörde işbirliği fırsatı arayan Türk iş
adamlarına önemli ticari fırsatlar sunacak.
REW İstanbul 2013’e katılım ve online davetiye için

www.rewistanbul.com adresini ziyaret edebilir ya da
(0212) 275 75 79 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirilen REW İstanbul’u, sahip olduğu ihracat
potansiyelinden ötürü bu yıl Ekonomi Bakanlığı da
destekliyor…
Yaşanabilir çevrenin geleceğini bugünden şekillendiren

teknolojiler REW İstanbul’da
İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen Geri Dönüşüm,
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı
REW İstanbul, 13 – 16 Haziran tarihlerinde 9. Kez
kapılarını açıyor. “Sürdürülebilir Çevre” ve
“Sürdürülebilir Ekonomi” için “Katı Atık, Su ve Atık Su,
Atık Gaz ve Yeşil Enerji” alanlarında ihtiyaç duyulan en
yeni ürün, makine, teknoloji ve uygulamaların bir arada
sergileneceği fuarda, 25 ülkeden 350 firma yer alıyor.

Milyarlarca dolarlık dev bir pazarın, bölgesindeki en
büyük ticari organizasyonu olarak öne çıkan REW
İstanbul kapsamında bu yıl, T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
organizatörlüğünde Alım Heyeti Programı
gerçekleştiriliyor. Fuar katılımcıları ve Türk iş adamları
açısından önemli fırsatlar yaratacak olan program
dahilinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İran,
Kazakistan, Mısır, Romanya ve Ukrayna’dan yetkililer,
yeni yatırım ve ortaklıklar için REW İstanbul’a gelecek.
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 20 bin
m2 alanda düzenlenen fuar; çevre sorumluluklarını yerine
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bu alanda makine ve ekipman üreten firmalar ile sektöre
yatırım planlayan girişimciler açısından büyük önem
taşıyor.

İstanbul, 03.05.2013



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Sergilenen Ürün ve Hizmetler
3 ARITMA ÇAMURLARI
3.01 Çamurların Değerlendirilmesi
3.02 Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
3.03 Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
3.04 Çamur Yakılması
3.05 Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
3.06 Biyogaz Tesisleri
3.07 Çamur Çürütme Sistemleri
3.08 Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler,
Filtrepresler, Kurutucular
3.09 Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
4 ATIK GAZ
4.01 Atık Gaz Arıtımı
4.02 Zararlı Maddelerin Tutulması
4.03 Atık Gaz Değerlendirilmesi
5 YEŞİL ENERJİ
5.01 Yenilenebilir Enerji
5.01.01 Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.02 Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.03 Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.04 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.05 Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
5.02 Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
5.03 Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
5.04 Kojenerasyon Sistemleri
5.05 Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
6 GENEL EKİPMANLAR
6.01 Araç Üstü Ekipmanlar
6.02 Kazıcı ve Kırıcılar
6.03 Kompaktör
6.04 Yükleme ve İstifleme Araçları
6.05 Konveyor Sistemleri
6.06 Ölçme ve Tartma Cihazları
6.07 Dozajlama Sistemleri
6.08 Depolama ve Taşıma Konteynerleri
6.09 Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
6.10 Yüksek Güçlü Emme Araçları
6.11 Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
7 KENTSEL ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE
GEREÇLERİ
7.01 Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
7.02 Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
7.03 Kış Yol Araç ve Hizmetleri
8 ÖLÇME VE AYAR TEKNOLOJİLERİ
8.01 Analiz ve Labaratuar Teknikleri
8.02 Otomasyon İşlemleri
8.03 On-line Sistemleri
8.04 Ölçüm Teknikleri
8.05 Analiz Cihazları
8.06 Analiz Sistemleri
8.07 Ölçüm Cihazları
8.08 Uzaktan Kontrol Cihazları

Sergilenen Ürün ve Hizmetler
1 KATI ATIK
1.01 Atık Toplama Üniteleri
1.02 Atık Toplama ve Taşıma Araçları
1.03 Mekanik Arıtma
1.04 Termik İşlemler
1.05 Biyolojik İşlemler
1.06 Ayırma Ekipmanları
1.07 Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
1.08 Yıkama, Kurutma Ekipmanları
1.09 Kompost Ekipmanları
1.10 Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları,
Ölçüm Sistemleri
1.11 Tıbbi Atık Sterilizatörleri
1.12 Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
1.13 Düzenli Depolama
1.14 Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
1.15 Tıbbi Atık İşlemleri
1.16 Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
1.17 Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
1.17.01 Cam
1.17.02 Metal
1.17.03 Kağıt
1.17.04 Plastik
1.17.05 Tahta
1.17.06 Tekstil
1.17.07 Yağ
1.17.08 Pil ve Akü
1.17.09 Elektronik ve Elektrik Atıklar
1.17.10 İnşaat Atıkları
1.17.11 Kontamine Variller
1.17.12 Ömrünü Tamamlamış Araçlar
1.18 Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı
Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
2 SU VE ATIK SU ,
2.01 Atık suların İleri Arıtımı
2.02 Suların Tekrar Kullanımı
2.03 Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
2.04 Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
2.05 Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
2.06 Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
2.07 Membranlar ve Teknolojileri
2.08 İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
2.09 Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve
Teknolojileri
2.10 UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
2.11 Ozon Sistemleri
2.12 Pompalar, Havalandırma Ekipmanları,
Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
2.13 Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve
Teknolojileri
2.14 Nozul ve Difüzör Sistemleri

İSGDER OLARAK
TÜYAP 2. HALL B-20  NUMARALI

STANDIMIZDA SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN
ONUR DUYACAĞIZ
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2.05 Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
2.06 Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
2.07 Membranlar ve Teknolojileri
2.08 İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
2.09 Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve
Teknolojileri
2.10 UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
2.11 Ozon Sistemleri
2.12 Pompalar, Havalandırma Ekipmanları,
Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Sergilenen Ürün ve Hizmetler
9 HİZMET VE SERVİS
9.01 Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
9.02 Analiz ve Araştırma Laboratuarları
9.03 Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
9.04 Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
9.05 Atık Bertaraf Hizmetleri
9.06 Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
9.07 Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
9.08 Arıtma Tesisleri İşletimi
9.09 İyileştirme ve Optimizasyonlar
9.10 Ayırma ve İşleme
9.11 Değerlendirme ve Bertaraf
9.12 İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
9.13 Atık Borsası
9.14 Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
9.15 Finans
10 GÜRÜLTÜ, HAVA VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
10.01 Gürültü Azaltımı
10.02 Gürültü Önleyici Teknolojiler
10.03 Yalıtım
10.04 Hava Kirliliği
10.05 Toprak Kirliliği
11 KAZA ÖNLEME, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK
YÖNETİMİ
11.01 Alarm ve Uyarıcı Sistemler
11.02 Koruyucu Kıyafetler
11.03 Gaz Dedektörleri
11.04 İşaretler ve Yönlendirmeler
11.05 Risk Yönetimi
12 BİLİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
12.01 Üniversiteler
12.02 Araştırma Kurumları
12.03 Veri Bankaları
12.04 Basılı ve Elektronik Yayınlar
12.05 Sektörel Dergiler
12.06 Ar-Ge Çalışmaları
12.07 Projeler
13 DİĞER

REW İSTANBUL 2013 İÇİN GERİ SAYIM
BAŞLADI!

Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi
ile ilgili tüm yenilikler bu fuarda!
Sektörün en büyük ve en önemli fuarı olan Rew İstanbul
2013, bu yıl da sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor.
Bu yıl 9. Kez katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşacak
olan bu büyük fuar, İFO tarafından gerçekleştirilecek.
“Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji”
alanlarında en yeni ürün, teknoloji ve uygulamaların
sergileneceği fuarda, özel sektör, yerel yönetimler,
kamu idarecileri, sanayiciler ve KOBİ’ler, çevre ile
ilgili tüm sorularına yanıt bulacak.
Ağır sanayi kuruluşları, atık yönetimi konusunda
sorumluluğu bulunan belediyeler, OSB temsilcileri, bu
alanda makine ve ekipman üreten firmalar ile
milyarlarca dolarlık büyük bir pazara sahip sektöre
yatırım planlayan girişimciler, Rew kapsamında tek bir
platformda toplanacak.
Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Ekonomi
alanında tüm gelişmeler Uluslararası Rew fuarında
hedef kitlesi ile buluşacak!
25 ülkeden 350 firma ve 13 bin profesyonel ziyaretçi
bekleniyor!
Rew İstanbul’un bu yıl da hedefi, her yıl olduğu gibi
büyük! Bu yıl sektörün en önemli fuarına beklenen
profesyonel ziyaretçi sayısı 13 bin. 25 ülkeden 350
firmanın ise katılımcı olarak REW ‘de yerini alması
bekleniyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan fuar; sanayi kuruluşları, atık
yönetimi konusunda çözüm arayışı içinde bulunan
Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri’nin temsilcileri,
bu alanda makine ve ekipman üreten firmalar ile sektöre
yatırım planlayan girişimciler açısından büyük önem
taşıyor.
REW İstanbul’a 9 ülkeden Alım Heyeti Geliyor!
Alanında gerçekleştirilen en büyük ticari organizasyon
olan Rew İstanbul, bu yıl, T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
organizatörlüğünde Alım Heyeti Programı
gerçekleştirecek. Fuar katılımcıları ve Türk iş adamları
açısından önemli fırsatlar yaratacak olan program
dahilinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İran,
Kazakistan, Mısır, Romanya ve Ukrayna’dan yetkililer,
yeni yatırım ve ortaklıklar için REW İstanbul’a gelecek.
Sanayiciler, çevre teknolojileriyle ilgili yatırımlarına
burada karar veriyor
Çevresel konularda yenilikleri takip etmek isteyen ve
çözüm arayışında olan sanayiciler Rew İstanbul 2013’te
çevresel atıklarını kazanca çevirecek teknolojilerle
buluşuyor.
Sanayicilerin, çevre teknolojileriyle ilgili yatırımlarına
Rew İstanbul 2013 ışık tutuyor.

İSGDER OLARAK
TÜYAP 2. HALL B-20  NUMARALI

STANDIMIZDA SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN
ONUR DUYACAĞIZ
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği
-

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

BULUNDUKLARI İLLERDE
İSGDER İL SORUMLUSU

OLMAK İSTEYEN ADAYLAR

H.Latif İŞÇEN
Yönetim Kurulu Başkanı

latifiscen@isgder.com
0 536 279 4010

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

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

İstanbul Sorumlusu
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
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

DERNEK İÇİ GÖREVLENDİRME VE İL SORUMLULARIMIZ
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Yaşar ÇAKMAK
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ycposta@gmail.com
……………………….

DİYARBAKIR:
İlker Yönt

ilker_yont21@hotmail.com
……………………….
KAHRAMAN MARAŞ
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0554 216 2194
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Tuğba ÖZ
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……………………….

AFYON :
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……………………….

KARABÜK:
Derya DURAN
0 530 228 18 52
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……………………………

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

İstanbul Sorumlusu
sevimmacit@isgder.com

535 309 2095
-------------------------------------
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Dernek Genel Sekreteri ve İdari
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-------------------------------------
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DİĞER İLLERE YÖNELİK
SORUMLU ÇALIŞMALARIMIZ

DEVAM ETMEKTEDİR.

İLETİŞİM İÇİN
mahmutcihan@isgder.com veya

0 555 706 78 81



İş Güvenliği Uzmanları Derneği

EV HANIMI EVDE
NE İŞ YAPAR

Adam akşamleyin iş çıkışı eve geldiğinde evin
bahçesinin karmakarışık olduğunu görmüş. 3 çocuk da
bahçede çamurlar içinde oynuyormuş.Boş yemek
kutuları ve içecekler etrafa saçılmış.Karısının arabası
garaj kapısının önünde, bir kapısı açık ve yamuk halde
park eder durumdaymış. Evin içine girdiğinde durum
daha vahim şekle dönüşmüş. Girişteki halının bir kenarı
kıvrılmış, havaya kalkmış ve abajur sehpanın üzerine
devrilmiş. Salondaki televizyonun sesi sonuna kadar
açık halde çizgi film kanalındaymış, televizyonun
üzerine bırakılan yarısı içilmiş meyve suyu ha döküldü
ha dökülecek vaziyetteymiş. Oturma odasında yerler
oyuncaklar ve çocuk elbiseleriyle kaplıymış. Mutfağa
girdiğinde lavabonun sabah kahvaltısı bulaşıklarıyla
dolu olduğunu görmüş. Ayrıca kırılmış bir bardağın
parçaları masanın altında duruyormuş. Üst rafa
yöneldiğinde merdivenlerdeki elbiseleri fark etmiş.
Telaşla karısının başına kötü bir şey gelmiş
olabileceğini ya da hastalandığını düşünerek hızla
koşmaya başlamış. Misafir odasına girdiğinde karısını
uzanmış halde kitap okurken bulmuş. Karısı kocasını
görünce okuduğu kitaptan başını kaldırmış, hafifçe
gülümsemiş ve gününün nasıl geçtiğini sormuş.
Adam cevaplamış:"Her zaman ki gibi! "
Ardından şaşkınlıkla sormuş: "Ne oldu bugün böyle?"
Karısı tekrar gülümseyerek;
-"Sen her gün eve geldiğinde bütün gün ne yaptın ki
demez miydin.."
+"Evet"
-"Güzel... Bugün, her gün yaptıklarımı yapmadım
sadece o kadar..."

Sözün Bittiği Yer
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