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Merhaba,

Son baharın tüm güzelliklerini yaşamaya başladığımız bu günlerin gelmesiyle 
birlikte artık tatiller sona eriyor ve tüm gücümüzle çalışmak için işlerimizin başına 
dönüyoruz. Umuyorum bu dönem herkesin beklediği iş fırsatlarını yakaladığı, 
verimli bir sezonun başlangıcı olur.

Bu sayımızı sizlerle buluşturduğumuz Ekim ayı, iki verimi fuar organizasyonun 
hayata geçeceği bir ay. Öncelikle 27 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında, İstanbul 
Fuar Merkezinde bu yıl 5. Kez düzenlenecek olan İstanbul Hırdavat Fuarının 
organizasyonunda görev alan herkese, katılımcılara ve ziyaretçilere hayırlı 
olmasını dilerim. Umarım herkes umduğu başarıyı yakalar.

Bu ay yine sektörün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olarak kabul 
edilen A+A Duesseldorf fuarı Almanya’da 26 Ekim – 29 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenecek. Bu yıl 40’ı aşkın Türk firmanın katılımcı olarak boy göstereceği 
bu global organizasyonun öncelikle bu fuara katılan tüm üyelerimize başarı 
getirmesini, tüm ziyaretçiler için de sağlıklı ve verimli bir seyahat olmasını dilerim.
Ağustos ayında maalesef ülkemizin ciğerleri yandı, tarihte eşi görülmemiş şekilde 
birçok noktada çıkan orman yangınları uzun uğraşlar sonunda kontrol altına 
alınsa da bıraktığı hasar içimizi parçaladı. Tabi ki yanan ormanlarımızı tekrar el 
birliği ile yeşerteceğiz. Doğa bizden çok daha güçlü, bunu artık kabul edip onu 
tahrip etmekten vazgeçmeliyiz. Özellikle yanan orman arazilerinin yapılaşmaya 
açılmamasını ümit ederiz.

Bu doğal afet süresince canla başla yangına müdahaleye yardım eden gönüllüler 
için çok sayıda yardım kampanyası düzenlendi. Derneğimize de ulaşan hem 
münferit hem örgütlü birçok yardım talebi oldu. Bu bağlamda Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak bu talepleri bizlere ulaştıran ve elini taşın altına koyan başta 
Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma ve TİGİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimize 
teşekkürlerimi sunarım. Çok hızlı bir şekilde ihtiyaçları tespit ederek, gönüllü 
mücadeleye katılan bireyleri koruyacak başta yangına müdahale eldiveni ve 
ayakkabısı olmak üzere birçok kişisel koruyucu donanım İstanbul’un Anadolu 
yakasından ve Avrupa yakasından ayrı ayrı araçlarla toplanıp yangın bölgelerine 
ulaştırıldı. 

Bu doğal afet sırasında, sıcak ve yangına karşı hiçbir koruyucu özelliği olmayan 
birçok ürün kişisel koruyucu donanımlar hakkında teknik bilgisi olmayan firmalar 
tarafından “yardım” adı altında satılarak insan sağlığı riske atıldı, yine bir doğal afet 
bazı firmaların stok eritme kampanyasına dönüştü. Maalesef misyonlarımızdan 
biri olan, kişisel koruyucu donanımların, mutlaka bu ürünlerin eğitimini almış 
insanlar tarafından satılmasına yönelik mücadelemizin ne kadar kıymetli 
olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Dergimizin çok kıymetli her bir tüketici 
abonesine, mutlaka güvenilir tedarikçilerden alışveriş yapmaları konusunda 
tekrar çağrıda bulunuyorum. En ucuz ürünü değil, en doğru ürünü tedarik etmek 
ve kullanmak sonrasında yaşanacak can kayıplarının önüne geçecektir. İnsan 
sağlığı hiçbir ürün fiyatı ile kıyaslanamaz.

Yeni sayımızın tüm okuyucularımıza keyif vermesini diler, herkese iş kazasız 
güzel yarınlar dilerim.

ARDA ATAOĞLU
TİGİAD

Yönetim Kurulu Başkanı

tigiad@tigiad.org.tr
arda@iskoruma.com
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BES 3020
• 1.Kalite yarma deri kullanılmıştır. Koku ve   
    alerji yapmaz.
• İç kısmında ısıya dayanıklı özel astar vardır.
• Yumuşak ve ergonomik dizayn, 
   terleme yapmaz.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE belgelidir.

KULLANIM ALANLARI
Döküm Sanayi - Tüm Kaynak Uygulamaları -
Pres Hatları - Ağır Sanayi

BES 3010
• 1.Kalite keçi derisi kullanılmıştır. Koku ve   
    alerji yapmaz.
• Eli tam kavrayarak hassas kaynak işlerinde   
   kullanılır.
• Farklı beden alternatifleri mevcuttur.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE belgelidir.

KULLANIM ALANLARI
Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san.
- Otomotiv san.
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KULLANIM ALANLARI
Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında
Döküm - Metal - Pres Atölyelerinde
Denizcilik Sektöründe

BES 1060BES 1030

Ellerinizi mekanik risklerden ve
 metal parçalarından koruyoruz.

bursaeldiven.com

BES 1040
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BES elim-16
• Orta ve hafif mekanik risklere karşı koruma sağlar
• Dikişsiz örme avantajıyla eli tam sararak üstün 
   parmak ucu hassasiyeti sağlar.
• Özel geliştirilmiş kaplama teknolojisi ile yağlı 
   ortamlarda da yüksek performans sunar.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE sertifikalı

KULLANIM ALANLARI
Montaj, Paketleme, Metal işleri, Transport 
Alanları,Ahşap işleri, Otomotiv
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BES minel
• Genel amaçlı iş eldivenidir.
• %100 pamuk kumaştan üretilmiştir.
• Makine dikişi ile dikilmiş olup eldiven içinde dikiş kırpıntısı  
   bulunmaz. Bu sayede ergonomik ve üstün parmak ucu 
   hassasiyeti vardır.
• Özel geliştirilmiş kaplama teknolojisi ile yağlı ortamlarda da 
   yüksek performans sunar.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE belgelidir.

KULLANIM ALANLARI
Montaj, Paketleme, Metal işleri, Transport Alanları,Ahşap 
işleri, Otomotiv

Detaylı bilgi için web sitemizden iletişime geçebilirsiniz.

bursaeldiven.com
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Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği

Gülay YASAN
Can İş Sağlığı ve Güvenlik
Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

2020 Mart ayında karşılaştığımız Covid-19 (pandemi) 
sürecinde birçok alışkanlıklarımız değişti. Yeni bir yaşam 
tarzına alıştık hepimiz.  Bunların başında evde çalışma 
(Uzaktan Çalışma) geliyor. Öncelikle bulaşma riskini 

azaltmak için ofislerde yapılan tüm çalışmalar evlerde yapılmaya 
başladı. Ofislere zorunlu olduğumuz zaman uğradık.
İşverenler için büyük bir avantaj olan bu yeni çalışma tarzı, evde 
çalışanlara ağır yükler getirdi. 
Konuya işverenler açısından baktığımızda; servis giderleri kalktı, 
aydınlatma ve ısıtma giderleri çok düştü, yemek için yapılan 
harcamalar sıfıra indi. 
Çalışanların ise çalışma saatleri çok uzadı, evlerde ergonomik 
olmayan çalışma ortamlarında çalışmak zorunda kaldılar, evde 
yemek harcamaları çok arttı, aydınlatma ve ısıtma faturaları kat be 
kat yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yeni çalışma 
şekline hiçbir müdahalede bulunmadı. Sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşları seyirci kaldılar.
Bu yıl 10 Mart tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından Resmi Gazetede “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 
yayınlandı. 
Bu Yönetmeliğin amacı:  Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı 

işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme 
kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını 
belirlemektir.
Uzaktan çalışan: İş görme ediminin tamamını veya bir kısmını 
uzaktan çalışarak yerine getiren işçiyi,
Uzaktan çalışma: İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş 
organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da 
teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına 
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini, ifade eder.
Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. 
 Sözleşmede: İşin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve 
ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş 
araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, 
işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına 
ilişkin hükümler yer alır.
Çalışma mekânının düzenlenmesi: Gerekli olması halinde, uzaktan 
çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya 
başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan 
maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından 
birlikte belirlenir.
Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve 
iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren 
tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının 

KONUK YAZAR
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kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir 
şekilde uzaktan çalışana bildirilir.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye 
teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren 
tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen 
belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından 
işçi özlük dosyasında saklanır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi 
içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak 
düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmaz.
Üretim maliyetlerinin karşılanması: İşin yerine getirilmesinden 
kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu 
giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş 
sözleşmesinde belirtilir.

Çalışma süresinin belirlenmesi: Uzaktan çalışmanın yapılacağı 
zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta 
öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma 
saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi 
üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak 
yapılır.

İletişim: Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı 
uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması: İşveren, uzaktan 
çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi 
vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla 
ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler: Tehlikeli kimyasal madde 
ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya 
söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere 

maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde 
uzaktan çalışma yapılamaz.
Uzaktan çalışmaya geçiş: İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma 
sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş 
sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma 
sözleşmesine dönüştürülebilir.
İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır:
a) Talep yazılı olarak yapılır.
b) Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence 
değerlendirilir.
c) Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan 
çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar 
kullanılır.
Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye 
talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.
Talebin kabul edilmesi halinde uygun şekilde sözleşme yapılır.
Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar 
işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi 
öncelikli olarak değerlendirir.
Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle 
işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması 
halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı 
aranmaz.

Yönetmelik Yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınladığı 
yönetmelik gerçekten çok güzel hazırlanmış benim ülkemde 
yasalar ve yönetmelikler güzel hazırlanır ama uygulanmaz. 
Merak ettiğim konu Mart ayından beri hangi işyerinde bu 
yönetmeliğe uygun uzaktan çalışma yapılması sağlandı? 
Sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının bu yönetmeliğin 
uygulanması için çalışma yapıyorlar mı?
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İSG Tamam da
ASG Ne Olacak?

İş güvenliği deyince aklımıza hep iş kazaları gelir. Hepimiz 
işimizi yaparken emniyet içinde olmayı isteriz. Bir de iş 
hastalıkları boyutu var. Farklı sektörler iş kazası kadar meslek 
hatalığı riskini de barındırıyor. Peki ASG ne olacak? ASG’yi ben 

uydurdum. Akıl sağlığı ya da ruh sağlığı da diyebiliriz.
Covid pandemisi hem işte hem de evde sağlıkla ilgili yaşadığımız 
endişeleri arttırdı. Kapanma dönemlerinde evlerimizde yoğun 
vakit geçirdik. Evde olmanın olumlu yanları da var tabi ki. Evde 
kendimizi iyi hissederiz. Her akşam uyuduğumuz yatağımız 
en rahat yerimizdir. Evden uzaklaştıkça strese gireriz. Yapılan 
araştırmalar insanların alışık oldukları ortamlardan uzaklaştıkça 
bilinçaltından tetiklenen bir duyguyla paniğe kapıldıklarını ve 
evden uzaklaşma hissinin ya da eyleminin, bağırsak sistemini 

etkileyerek dolaşım, boşaltım gibi sistemlere de olumsuz etki 
yaptığını gösteriyor. Bu tamamen konfor alanında uzaklaşmakla 
ilgili bir duygu yansımasıdır.
Bununla birlikte insanın en büyük korkularından biri de yalnız 
kalmaktır. Hiçbirimiz Hapsedilmek ve kişisel özgürlüğümüzü 
yitirmek de istemeyiz. Bu nedenledir ki insanlara uygulanabilecek 
en büyük caydırıcı ceza tüm kültürlerde hapis cezasıdır. 
Covid - 19 bizi uzun süreli bir ev hapsine dahil etti ve 
alışkanlıklarımızın çoğunu değiştirdi.

Peki bu dönemde akıl sağlığımızı nasıl koruyabilir ve
stresimizi nasıl yönetebiliriz?
En yakınımıza bile dokunmaya korktuğumuz bu günlerde, önemli 

Devrim ERSÖZ
Yönetim danışmanı
Yazar

KONUK YAZAR
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bir hormon ihtiyacımızı da gideremiyoruz. İsmi oksitosin. 
Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezi yoluyla 
salgılanarak davranış ve fizyolojiyi etkilemeye yarayan bir 
hormon. Bebek sahibi olan çiftlerin, anneyle bebeğin birbirlerine 
bağlanmasında ve sosyal davranışlarda önemli bir role sahip 
olduğundan bağlılık hormonu olarak da adlandırılır. Son 
dönemde yapılan çalışmalar oksitosin hormonunun davranışlar 
üzerine etkisini de ortaya koymuş. Örneğin cinsel doyum, sosyal 
tanınma, eşler arasındaki bağ, anksiyete ve anne davranışları 
bu davranışlardan sayılıyor. Bu nedenle bu hormona bazen “aşk 
hormonu” da deniyor. 
Özellikle ülkemiz yüz yüze iletişimi, bir arada olmayı bir ticari 
aktivite öncesi sosyalleşmeyi çok seven bir toplum yapısına sahip. 
Öyle ki herhangi bir konuda anlaşmayı bile el sıkışma eylemi 
ile tanımlıyoruz.  İşte bu yeni dönemde el sıkışamadığımız, çay, 
kahve içemediğimiz bir araya gelemediğimiz zamanlar yaşıyoruz. 
Bu da bizi öfkelendiriyor. Ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Öfke 
her insanın hissedebileceği normal bir duygudur. Ancak doğru 
yönetilmediğinde kendimize, çevremize ve ilişkilerimize zarar 
verdiğimiz bir boyut yaratır.
Öfke kontrolü, pişman olabileceğiniz bir şeyi söylemekten veya 
yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olmak için önemlidir. Öfke 
yükselmeden önce, öfkeyi kontrol etmek ve ruh sağlığınızı 
korumak için özel stratejiler kullanabilirsiniz.  Öfkenizi kontrol 
etmenin bazı pratik yolları vardır.
Birincisi ve en sık bilinen metod 10’a kadar saymaktır. Bu en çok 
önerilen yöntemdir.  Saymak için gereken süre içinde, kalp atış 
hızınız yavaşlayacak ve öfkeniz muhtemelen azalacaktır.
Diğer yöntem derin nefes almaktır. Nefesiniz sinirlendikçe hızlanır. 
Burnunuzdan yavaş, derin nefes alarak ve ağzınızdan vererek 
ısınan beyninizi soğutmuş olursunuz.
Ortam değiştirmek de öfke ve negatif duygu yönetiminde etkilidir. 

Zihin ve beden bir bütün halinde işler. Bulunduğunuz ortamdan 
kısa süre de olsa uzaklaşmak sinirlerinizi sakinleştirmeye ve 
öfkeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Ev içinde kısa bir yürüyüş 
yapabilirsiniz. Vücudunuza kan pompalayan bu aktivite zihniniz 
ve bedeniniz için iyidir.
Vücudunuzdaki çeşitli kas gruplarını birer birer germeniz ve yavaş 
yavaş gevşetmeniz sizi hızlı bir rahatlamaya kavuşturur.
Olumlu bir telkin kelimesini tekrarlamak da bir başka çözümdür. 
Sakinleşmenize ve yeniden odaklanmanıza yardımcı olacak bir 
kelime veya kelime söz bulun.  Kızgın ve gergin olduğunuzda bu 
kelimeyi iç sesinizle veya sesli olarak tekrarlayın. “Rahatla“, “sakin 
ol, yapabilirsin” ve “iyi olacaksın” gibi kelimeler iyi örneklerdir.
Zihinsel kaçış yaparak da rahatlama yaşayabilirsiniz. Sessiz bir 
odaya girin, gözlerinizi kapatın ve kendinizi rahatlatıcı bir sahnede 
hayal etmeye çalışın.  Hayali sahnedeki ayrıntılara odaklanın: 
Denizin mavisi, kuşların sesi. Bu uygulama öfke arasında sakin 
kalmanıza yardımcı olabilir. Sevdiğiniz bir müziği dinlemek de 
iyi gelir. Kulaklıkları takın en sevdiğiniz müziği açın, müziğin sizi 
duygularınızdan uzaklaştırmasına izin verin.
Yapılan araştırmalar stres yaratan duyguları ifade ettiğimizde 
stresin ve kaygının yarı yarıya azaldığını gösteriyor. Birileriyle 
konuşun.

Bir şeyler yiyip içmek en kolay yapabileceğiniz şeylerdendir. 
Su, çay, kahve içmek ve mutluluk hormonu veren şekerli gıdalar 
tüketmek öfke kontrolü için iyi bir yoldur.
Son olarak sevdiğiniz bir kişinin fotoğrafına bakmak da 
duygularınızın olumluya dönmesine yardım eder. Bu ipuçları 
yardımcı olmazsa, mutlaka profesyonel destek alın.  Bir ruh 
sağlığı uzmanı veya terapist, öfke ve diğer duygusal sorunlara 
katkıda bulunarak altta yatan faktörleri anlamanıza ve çözmenize 
yardımcı olabilir. Sağlıkla kalın.
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İş Cinayetleri Can Almaya
Devam Ediyor!

Makina Mühendisi Emre Şimşek ve
İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz
Emekçileri Unutmayacak, Unutturmayacağız

26 Haziran 2021 tarihinde Bilecik Osmaneli’nde atık madeni 
yağları işleyerek baz yağ üretimi yapan bir fabrikanın 
kızgın yağ kazanındaki patlama sonucu kazan kapağının 
fırlamasıyla ağır yaralanan, Trabzon Şubemizin Üyesi 

Makina Mühendisi Emre Şimşek kurtarılamayarak 3 Temmuz 2021 
tarihinde hayatını kaybetti. Meslektaşımızın ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Öncelikle belirtmeliyiz, “iş kazaları” ve cinayetleri azalmıyor artıyor, 
denetimsizlik ve cezasızlık da kangren bir sorun olarak sürüyor. İş 
cinayetlerinde işçiler, mühendisler, mimarlar, iş güvenliği uzmanları 
hayatlarını kaybediyor. İSİG Meclisi raporlarına göre, 2020 
yılında en az 2 bin 427, 2021 yılının ilk beş ayında en az 972 işçi iş 
cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Açılan davalarda verilen cezalar vicdanları sızlatıcı nitelikte. 301 
işçinin hayatını kaybettiği “Soma Davası”nda bile sadece 20 yıl 
hapis cezası verildi. Birçok davada verilen cezalar para cezasına 
çevriliyor. Örneğin Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş’ın hayatını 
kaybettiği iş kazası ile ilgili ceza davasında verilen karar 18 bin 200 
TL para cezasına çevrildi. 
İşyerleri denetlenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 

verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 879 bin 771 işyeri bulunmaktadır. 
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere 
göre, 2019 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan toplam 
teftiş sayısı 3 bin 88’dir. Yani her bin işyerinden yalnızca 1,6’sı 
denetlenmiştir. 
2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili 
ikincil düzenlemeler, iş kazalarını önleyecek mantıktan yoksundur. 
Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) taşeron firma anlayışı ile 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB) devredilmiştir. Kâr/
zarar, piyasa mantığı ile çalışan OSGB sistemi ile iş kazalarının 
önlenemeyeceğini, 6331 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce 
ve sonra hep söyledik. Bu sistemde ısrar etmek, işyerlerinin 
denetlenmemesine, idari ceza uygulanmamasına, yargılamalarda 
iç sızlatan hafif cezalar veya para cezaları verilmesine ve cinayetlere 
göz yummak anlamına gelmektedir. 
Yıllardır söylediklerimizi ısrarla yinelemeyi ve konunun takipçisi 
olmayı sürdüreceğiz:
• İSİG ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların 
alınması ve işyerlerinde denetim, diğer sosyal tarafların görüşleri 

Yunus YENER
Tmmob Makina Müh.
Odası Başkanı

KONUK YAZAR
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önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) tarafından yapılmaktadır. Gelinen nokta göstermektedir 
ki doğru kararlar alınmamakta, istenen uygulamalar hayata 
geçirilememektedir. Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB 
ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, 
çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir enstitü 
oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların oluşturulması, kararların 
alınması ve işyerlerinde denetim görevlerini yerine getirmelidir. 
• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işlevsizleştirilip neredeyse 
ortadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” hükümet 
ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı, konseyde çalışanlar, 
çalışan örgütleri, meslek örgütleri ağırlıklı ve çalışır hale getirilmeli, 
kararları tavsiye niteliğinden çıkarılmalıdır. 
• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer düzenlemeler işverenlerin çıkarları 
doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, 
geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, İSİG’i işveren 
yükümlülüğü olarak görmeyen ve örgütlülüğün önüne engeller 
koyan mevzuat iptal edilmelidir. İSİG Enstitüsü’nün oluşumundan 
sonra, konunun taraflarının katılımı ile tüm mevzuat ve denetim 
mekanizması yeniden düzenlenmelidir. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türk Ceza Kanunu yeniden 
düzenlenmelidir, İSİG’in sağlanmasının işveren yükümlülüğü 
olduğu gerçeğinden hareketle iş güvenliği uzmanları ve işyeri 
hekimlerinin “rehber-danışman” olduğu, dolayısı ile kazalar ve 

meslek hastalıklarından ötürü yalnızca işverenler/işveren vekilleri 
yargılanmalıdır. 
• Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az 
tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulamasının 
sürekli ötelenmesi, İSİG’in önemsenmemesi sonucunu 
doğurmuştur. Bu işyerlerinde uzman ve hekim çalıştırılmasına 
hemen başlanılmalıdır. 50’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi 
işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği uzmanı çalıştırılması 
zorunlu hale getirilmelidir.
• İşyerleri İSİG yönünden denetlenmelidir. Denetimler sonucunda 
İSİG yönünden tespit edilen eksiklikler için, mutlaka etkili idari para 
cezaları uygulanmalıdır.
• Her yıl binlerce emekçinin hayatını kaybettiği ancak bir 
tanesinin bile kayıtlara meslek hastalığı olarak geçmediği meslek 
hastalıklarının tespit ve kayıt altına alınması için kararlı ve ısrarcı 
olunmalıdır.

Önceki yıllarda meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden 
Gülseren Yurttaş, Korkut Küçükcan, Serkan Türkoğlu, Sevcan 
Demirel, Ayhan Demir, Hüsnü Ağca, Erdoğan Alayoğlu, Orhan 
Özer, Haluk Bilge ve geçen hafta sonu yitirdiğimiz Emre Şimşek 
nezdinde iş kazalarında hayatını kaybeden, emekçi, mühendis, 
mimarları saygı ile anıyoruz. Emre Şimşek’in ölümüne neden olan 
olayın sorumlularının tespiti ve cezalandırılması konusunda ısrarcı 
olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
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Zorlu koşullar için iş kıyafetleri tasarlayıp üretiyoruz. 

Bilgi almak için müşteri temsilcimizle iletişime geçebilir,
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

DAYANIKLI, 
YÜKSEK KALİTELİ 
İŞ KIYAFETLERİ

www.yildirimlargiyim.com.tr

Merkez  :  Saray Mahhallesi FSM Bulv. No: 309 
     Kahramankazan/ANKARA
Mağaza  : Batı Sitesi Mah. FSM Bulv. No: 482
     Yenimahalle/ANKARA
Telefon  : 0(312) 257 17 17 
Fax   : 0(312) 257 12 95

www.yildirimlargiyim.com.tr  -  info@yildirimlargiyim.com.tr

EN 20471 EN 343

Su geçirmez Rüzgar geçirmez Nefes alabilirlik

Genel İş Kıyafetleri, Koruyucu İş Elbiseleri, Hi-Vis Ürünler, KKD, Ayakkabı, Aksesuarlar.. 
Aradığınız her şey burada..

En iyi markalar, rakipsiz fiyatlarla bugün bizimle alışveriş yapın.
 

A+ BAYİİTAM YETKİLİ TÜRKİYE DİSTİRİBİTÖRÜ

ANADOLU BÖLGE BAYİİSİ

www.yildirimlargiyim.com.tr

Her sezonun en iyi 
iş kıyafetlerini bulmak için 
bizimle iletişime geçin.
 

info@yildirimlargiyim.com.tr
Saray Mah. FSM Bulv. No: 309

Kahramankazan / ANKARA 0 (312) 257 17 17

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLER İÇİN
KORUYUCU ÇÖZÜMLER
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Bakmak ve Görmek
İş Güvenliği Uzmanlığında 
Bakmak mı, Görmek mi?

Hayatımız hepimiz için önemlidir. Ancak kendi başımıza bir 
hastalık, bir kaza gelmediği sürece, kendimizi korumak için bir 
şeyler yapma gereğini hissetmediğimiz gibi tehlikelere meydan 
da okumak da cesaretimizin göstergesidir. Uyarıldığımız zaman 
cevabımız açıktır; “biz şerbetliyiz, bize bir şey olmaz.” Niye endişe 
ediyorlar ki? Peki ya yakınlarımız birlikte çalıştıklarımız onları ne 
kadar kollar, nasıl gözetiriz? Yoksa yaşanan olaydan sonra niye 
dikkat etmediklerini mi sorgular ve onları suçlar mıyız? 
Kendi başımıza veya yakınlarımızın başına gelmedikçe kazalar, 
hiçbirimize gazete, televizyon haberlerinden öte bir şey ifade 
etmez. Oysa bazı kazalar; kaza yapandan daha çok başkalarını 
etkiler. Örneğin; otobüs şoförünün neden olduğu kaza hem o 
araçtakilerin hem de o yoldan geçerken etkilenenlerin kazasıdır. 

Hepimiz çalıştığımız alanları her gün dolaşıp kontrol ederiz. 
Ürüne yönelik özürler, kalite sorunlarını hemen görür sorgularız. 
Çalışmayan, işine dikkatle odaklanmayan çalışanı fark eder 
uyarırız. Ama aynı çalışanın kazaya neden olabilecek hatalı-
tehlikeli davranışı hemen hiç dikkatimizi çekmez ve herhangi 
bir uyarıda bulunma gereğini bile hiç duymayız. Bunun günlük 
hayatımızda da birçok örneği vardır;
- Arabanın ön koltuğunda oturan 12 yaş altındaki çocuk,
- Emniyet kemerini takmayanlar,
- Belediyelerin kazdığı, ikaz / uyarı levhaları koyulmayan yollar / 
çukurlar,
- Karayollarında yol üzerine bırakılan kum gibi malzemeler,
- Kaldırıma taşan inşaatlar, vb.

Dilşen LOSTAR
İş Güvenliği Uzmanı

KONUK YAZAR
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Bunun nedeni birçok kişi bulunduğu durum içinde nesnelere 
ve olaylara bakar ama görmez. Çünkü görmek için baktığımızı 
algılayıp, değerlendirip sonuç çıkartmamız gerekmektedir. Ancak; 
alışkanlıklarımız günlük yaşam içindeki güdülenmelerimiz her 
tehlikeli durumda ve davranışta yaralanmadığımız için bu tür 
noktalara bakıp görmemizi zorlaştırmaktadır. Oysa her davranışta 
olmasa da yaşanan kaza, hem kazayı yaşayanları hem de hem de 
yakınlarını doğrudan etkilemektedir. Kazalının yaşadığı ağrı, acı, 
sakatlık ve ekonomik sorunlar gibi doğrudan-  görünür kayıpların 
yanı sıra, sosyal yaşamdan soyutlanma, tazminatlar vb. gibi dolaylı 
görünmez kayıpları olacağı unutulmamalıdır. Üstelik görünmeyen 
kayıplar,  bir buz dağının altta kalmış kısmı kadar, büyük olup, 
kolaylıkla dikkate almadığımız ve önemsemediğimiz parçasıdır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen etmenlerden biri; 
insanına, toplumuna verdiği değer ve önemdir. Bu nedenle bu 
ülkelerde çalışanı, toplumu ve çevreyi, tüketiciyi ve müşteriyi 
korumak için yasalarında ötesinde faaliyetler yürütülmektedir. 
Bunun sonucunda kazaya neden olan etkenleri kontrol etmede, 
makine geliştirmelerinde ve eğitimlerle çalışanı bilinçlendirmede 
önemli iyileştirmeleri gerçekleştirerek iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını önemli oranda azaltmışlardır. Ülkemizde ise 
yasalarımız cumhuriyet döneminde hatta bazıları cumhuriyetten 

önce yayımlanmış olmasına rağmen etkin olarak hayata geçtiğini, 
kazaların ve meslek hastalıklarının azaldığını söylemek çok kolay 
değildir. Avrupa Birliği uyum sürecinde, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında 2002 yılından, 4857 sayılı İş kanunundan başlayarak ve 
son olarak 30.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuatları ile köklü değişiklikler 
yapılmıştır.  İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma, tüm 
işyerlerinde risk değerlendirilmesinin yapılması, mesleki eğitim 
zorunluluğu, CE uygunluğu, vb. uygulama ve uyarlamalar bu 
değişikliklerin örneklerindendir. Ancak beklenen gelişmeler hala 
istenilen, hedeflenen düzeyde değildir. 
Bu konuda her şeyi önce başkalarından, başkalarının, bizi 
korumasını, kollamasını, yasaların ve yasal mercilerin bizi 
denetleyip uyarmalarını, beklemek yerine önce kendimizden 
başlayarak üzerimize düşenler neler, ne yapmalıyız ve nasıl 
yapmalıyız sorularını cevaplayarak kendimizi, koruma kültürünü 
geliştirmeli ve sorumluluk bilincimizle yakınımızdakileri de 
tehlikelerden korumayı ilke edinmeliyiz. 
İş güvenliği uzmanları olarak temel sorumluluğumuz çalışacağımız 
kuruluşlarda, işyerlerinde iş güvenliği kültürünün yerleşmesini, 
gelişmesini sağlamak için etkin saha; makina, metot, malzeme, 
çalışma ortamı ve çalışan insanı,  kontrolunu gerçekleştirmeliyiz. 
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Bugün yapacağımız çalışmanın amacı; çalışma ortamında 
gözlemlerimizin etkinliğini arttırmak, kazaya neden olan güvensiz 
durum ve davranışları fark edip ortadan kaldırmak için neler 
yapılacağını gözden geçirmektir. Saha gözlemleri sırasında 
yalnız uygunsuzlukları değil iyi ve doğru davranışları da görerek 
çalışanı doğru davranmaya yönlendirmektir. Bunun sonucunda 
yönetim etkinliğiniz artacak, kazaya neden olan etmenlere 
önlem alarak çalışacağınız işyerinin iş güvenliği performansını 
geliştirebileceksiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI
Yasalar ve ilgili birçok belgede iş sağlığı ve iş güvenliğini 
ilgilendiren tanımlar tek tek yer alsa da iş sağlığı ve güvenliğinin 
işyeri açısından bütünsel olarak neleri kapsadığı tanımlanmamıştır. 
Bu nedenle güvenlik kültürünün yaratılabilmesi için çalışma 
ortamında iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı;
• İş kazaları; kazaya neden olabilecek güvensiz durum ve 
davranışlara,  
• İş hijyeni; çalışma ortamının fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenler 
açısından değerlendirilmesine,
• Çalışan sağlığı; eleman seçme ve eğitme, İşe giriş ve periyodik 
sağlık muayeneleri de kapsayan sağlık etkilenme süreci, çalışanın 
işe uygunluğunun değerlendirmesine,
• Çevre düzeni; Saha tertip, düzeni ve temizliği ile atık yönetimine,
• Çevre güvenliği; Kapı giriş/çıkış kontrolu, acil duruma hazırlıklı 
olma ve acil durum yönetimine,
• Önleyici ve koruyucu bakım; kullanılan donanımların bakımları, 
yasal kontrolları, yasalara uygunluğu, kullanıcı yetkinliği, bakım 
onarım sürecinin yönetimine,
• İş dışı güvenli yaşam; çalışanlara sosyal yaşamda güvenli ve 
sağlıklı davranma alışkanlığını kazandıracak genel bilinçlendirme 
yaklaşımına, 
Konularının bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yani; iş yerinde 
oluşturulan iş güvenliği kültürü ile çalışanın yalnız işyerinde 
işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar 
verebilecek koşullardan korunması ve daha iyi bir iş ortamı 
yaratmak için yapılan çalışmaların bütünü değil çalışanın tüm 
yaşantısının bu hedefe yöneltilmesi, yönlendirilmesine iş güvenliği 
denir.

ÜRETİM YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çağdaş yönetim, gelişimini sistem yaklaşımına borçludur. Sistem 
yaklaşımı, iş sürecini bütünsel değerlendirmeyi, kazançları, 
kayıpları ve verimlilik etmenlerini bir bütün olarak değerlendirme 
olanağı yaratarak işletmeleri her konuda gelişmeye, kaynaklarını 
etkin kullanmaya açık tutmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemi OHSAS-TS 18001 dediğimiz iş sağlığı ve güvenliğinde 
uygulanan sistem yaklaşımı ise yasalar uymayı gönüllük felsefesi 
ile benimseyip kendi kendini kontrol ederek sürekli iyileşmeyi 
sağlamaktadır. 
1990’lı yılların başında kalite tanımının her konuda müşteri 
beklentilerinin tam ve zamanında karşılanması olarak değişmesi 
TOPLAM KALİTE FELSEFESİ’Nİ yarattı. Bu yaklaşım ise müşteri 
memnuniyetinin temelinin çalışan ve toplum refahı olmasını 
sağladı. Bunun sonucu, işletmeler yaralanmaya, işin yürütümünü 
durdurmaya neden olan kazaları ve hastalıkları önlemeye 
çalışmakta her türlü kayıplarını yok etmek için faaliyetler 
yürütmektedirler. Hatta çoğu zaman risk ortaya çıkmadan tehlikeyi 
– riski ortadan kaldırmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda planlı 
sistematik çalışmalar yürütmektedirler. Bunun sonucunda sağlıklı 
ve güvenli bir işyeri yaratarak kalite ve verimliliğin artmasını da 
sağlamaktadır. 

İş güvenliği yaklaşımında geçmişle bugünkü yaklaşım farkı da 
yönetimin ve iş güvenliği yönetiminin üretim sürecinde ki yerinin 

tanımlanmasına yansımaktadır.  Geçmişte çoğu zaman insanlar 
kaza / hastalık olduktan sonra tepkisel olarak kazaların nedenini 
araştırıp önlem almaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda; geçmişte iş 
güvenliği anlayışında; 
• Teknik ve mühendislik çözüm gerektiren sorunlar,
• Yalnız çalışan kişinin işi,
• Eğer varsa bütünüyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanının 
sorumluluğu,
• İşyerinde kaza yoksa iş yerlerinin güvenli bir kuruluş olduğu 
inancı,
• Yaralanmaları önlemenin performans açısından yeterli olduğu,
Yaklaşımı benimsenmişti. Oysa bugün yönetim sistemi 
yaklaşımının önleyici felsefesi ile kazaya neden olan etmenlerin 
fark edilip ortadan kaldırılması benimsenmektedir. Bunun 
sonucunda iş güvenliği anlayışında da değişimler ortaya çıkmış;
• İş güvenliğinin üretiminin ayrılmaz bir parçası olarak yönetimin 
sorumluluğu olduğunu,
• Etkinliğini ve gücünü yaratmak için üretim hattında çalışanlar 
başta olmak üzere organizasyonda çalışan herkesin katılımını 
gerektiğini,
• Kazaların tekrarını değil olası potansiyel kazaları önlemenin 
önemli olduğunu,
• Tüm kazaların önlenebileceğini,
• Kazaya neden olan etmenlerin nedeninin kalite sorunlarının 
nedenleriyle aynı olduğu 
Yaklaşımı benimsenmiştir. 

Bu felsefe ile kalite, iş güvenliği, çevre bir bütün içinde ele 
alınmakta ve kuruluşlar bütünleşmiş yönetim sistemlerini 
uygulamaktadırlar. Böylelikle kaza önleme çalışmaları kalite ve 
verimliliği de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle birçok kuruluş 
yasaların gerektirdiklerinin ötesinde İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
çalışmalarına önem vermektedir.

Sağlık ve güvenlik insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanın var 
oluşu ile gündeme gelen sağlık ve güvenlik üretim araçlarının 
kullanılmasıyla birlikte gelişerek etkisini ve önemini korumuştur. 
Sanayi devrimi ve gelişen teknoloji ile ortaya çıkan sağlık 
ve güvenlik tehlikelerinin boyutu da büyümüştür. Kazaların, 
hastalıkların önlenmesi için kurallar belirlenmiş, standartlar 
tanımlanmış, donanımlarda, uygulamalarda düzenleyici belirgin 
gelişmeler gerçekleştirilmiştir. “Güvenlik, iş güvenliği insanın 
sağduyusudur” yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir. Bu kadar 
eski, bu kadar sıradan bir anlayışın kazaları önlemede etkili olması 
beklenmektedir. Ayrıca sağlık ve güvenlik ihtiyacı Maslow ‘un 
ihtiyaçlar piramidinde fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelen 
ikinci temel ihtiyaç olmasına rağmen yaşanan kazaları önlemeye 
yetmemektedir. İstatistikler, dünyada her 3 dakikada ülkemizde 
de her 10 saatte 1 kişinin kaza sonucu öldüğünü göstermektedir. 
Bu durum kazaya neden olan tehlikeyi fark etme sağduyusunun 
kazayı önlemeye yeterli olmadığını göstermektedir. Nedeni;  
insanların kişilik ve davranış özelliklerindeki farklılık, yüz yüze 
kaldığı tehlikelere karşı farklı davranışlar sergilemesi, farklı 
derecelerde önlem almasıdır. İş güvenliği performansının gelişimi 
için iş güvenliği uzmanı olarak sorumluluğumuz tam da bu 
noktada başlamaktadır. Farklılıkları görmek, güvensiz durum ve 
davranışları kontrol etmek, çalışma ortamını gözetmek, gereken 
düzeltici önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulanması için 
yönlendirici olmak temel görevimizdir.  HATALARI ÖNLEMEK, 
UYGUNSUZLUKLARI GİDERMEK İÇİN KONTROL VE GÖZETİM 
İLK ÇAĞLARDAN BERİ TEMEL İLKE OLMUŞTUR. Bu durum 
ilk çağlarda Hamurabi Kanunlarında;  “eğer gözetim eksikliği 
nedeniyle bir işçinin kolu koparsa gözetleyeninde kolu kesilir. 
Eğer bir inşaatçının yaptığı bina çökerse ve ev sahipleri ölürse 
inşaatçıda ölür.” hükmü yer almıştır. 

İş güvenlik 
eldivenlerinde 

kaliteli çözümler

SHOWA

DURACOIL 
346
EN 388:2016
2 X 4 2 C

SHOWA
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4 X 4 2 C
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EN 388:2016
4 X 4 2 C

SHOWA
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576
EN 388:2016
4 X 4 2 C
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BAKMAK VE GÖRMEK
İş güvenliği uzmanı/işyerinde çalışan ve yönetici olarak 
sorumluluğumuz, farklılıkları görmek, güvensiz durum ve 
davranışları gözleyip kontrol etmek, çalışma ortamını gözetmek 
ise bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve bu konuda neler 
yapılabileceğini birlikte gözden geçirelim. 

Öncelikle bakmak ile görmek arasındaki fark var mı?  Türk 
Dil Kurumu ve Dil Derneğinin internet sayfalarındaki sözlük 
tanımlarına göre;
Bakmak: Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek, seyir,
Görmek: Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek, bir 
şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek olarak 
tanımlanmaktadır. Eğer sorgulamıyorsak yalnız bakıyoruz 
demektir. Bakmak istemsiz bir harekettir. Görmek ise gözün, 
zihnin birlikte çalıştığı, algılama, değerlendirme, sonuç çıkarma 
işlemlerinin bir bütünüdür. Bu nedenle bakıp değerlendiremeyen 
kişiler için “bakar kör” değimini kullanırız. Bakmak bir anlık eylem 
iken, görmek bakış açımızla ufkumuzu aydınlattığımız doğrultuda 
değerlendirme sürecimizdir. Biz buna algıda seçicilik diyoruz. 
Baktığımız resmin arkasını ne kadar ayrıntılı görebiliyor isek konuya 
o kadar hâkim olur, değerlendirme ve sonuçlarımızda hedefe de 
o kadar yakın oluruz. Bakmayı görmeye dönüştürebilmek için 
merak etmek, doğmalardan, önyargılardan, tabulardan arınmış 
olmak gerekir. Bu ise ancak belli bir bilgi birikimi ile gerçekleşebilir. 
Kısaca etrafına bakarken merak eden insan üretken insandır.   
Bakmak ile görmek arasındaki farkı anlatan, hemen hepimizin bir 
yerlerde karşımıza çıkıp okuduğumuz bilinen bir hikâyeyi burada 
bir kere daha tekrarlayalım:

‘‘Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın 
gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına 
sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa:
— Buraların yabancısıyım demiş. Parkın hemen yanı başındaki 
fırını arıyorum çok yakın olduğunu söylediler.  Çocuk arabanın 
penceresini iyice açtıktan sonra:
- Ben de buraya ilk defa geliyorum demiş Ama sağ tarafa gitmeniz 
gerekiyor herhalde.
Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını 
sormuş ister istemez.   Çocuk:
-Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? Diye 
gülümsemiş. Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten.
— İyi ama demiş adam bunların parktan değil de tek bir ağaçtan 
gelmediği ne malûm?
— Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez diye atılmış çocuk. 
Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes 
alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız.
Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra cebinden 
bir kâğıt para çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör 
olduğunu. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda 
kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret 
gözlerini ondan saklamaya çalışırken - Üç yıl önce bir kaza 
geçirmiştim demiş görmeyi o kadar çok özledim ki… Sizinkiler 
sağlam öyle değil mi?
Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken:— Artık 
emin değilim demiş. Emin olduğum tek şey benden daha iyi 
gördüğündür.’’

Bakmak her zaman görmek değildir görmek için bakmak gerekir. 
Görmek için yalnız gözler değil, diğer duyular ve hatta 6. his 
dediğimiz seziler de eşlik etmelidir. 
Günlük yaşantımız içinde, gördüğümüz, bizi rahatsız eden, 
tedirgin eden hatta ufak da olsa etkilenmemize, zarar görmemize 
neden olan bazı uygunsuzlukları, yetersizliklerin neler olduğuna 
ve bunları görüyor muyuz yoksa yalnızca bakıyor muyuz bakalım: 

(Benim derlediğim ve sizlerin çalışma sırasında verdiği örnekler)
• Açık rögar kapakları, fosseptik çukurları; gazete haberlerinden 
kaç çocuk düştü, kaç çocuk öldü, hatırlayın, ne kadar ders aldık?
• Düşen okul kapıları, kaynakları iyi yapılmadığı söylendi ama 
düşmeler bitmedi. Sağlam montaj edilmediği için düşen lavabo, 
artık diğerleri yeteri kadar sağlam monte ediliyor mu? Kim, nasıl 
kontrol ediyor? 
• Arabanın ön koltuğunda oturan 10/12 yaş altı çocuklar ( son 
yasal düzenlemelerle bu sınır 10 yaş oldu. Neden?) Kim görmeli? 
gereken düzeltici faaliyeti kim başlatmalı?
• Arabada emniyet kemeri takmama (arka koltuktan vazgeçtim, 
ön koltukta bile) Bu nedenle ölümle sonuçlanan trafik kazaların 
düşünün.
• Kaldırımlarda park eden araçlar, yollarda yürüyen yayalar!
• Bozuk kaldırım taşları, hem de her sene yeniden yapılmalarına 
rağmen her yağmurda üstümüzü çamur etmeye yetiyorlar
• Yola taşan, yaya kaldırımını işgal eden, yolu kullananlar açsından 
hiçbir önlem alınmamış inşaatlar, (yasalara göre, belediye mücavir 
alanlarında kontrolünden belediye zabıtaları da sorumlu)
• Apartmanda yeterli yüksekliğe monte edilmemiş, kolaylıkla 
çarpabileceğiniz doğalgaz tesisat kutuları,
• Apartmanınızda ki kırık merdiven basamakları, hasarlı tırabzanlar,
• Güvenlik kontrolu tam yapılmamış, güvenlik donanımları 
yetersiz asansörler, kontrolu yapılsa bile çalıştırılmaya devam 
eden asansörler
• Elektrikli su ısıtıcılarının buhar çıkaran ağızlarının prize doğru 
olması,
• Kaygan, ıslak, uyarı yazısı konulmamış merdiven ve zeminler,
• Düdüklü tencerelerin patlaması, tava saplarının tezgâh dışına 
taşması,
• Yollarda üst geçit yerine alttan, trafik akışı içinde geçmek,
• Dekoratif olması için yapılan cam zeminlerin algı hatası yaratarak 
düşmeye neden olması veya düşülebilinecekmiş hissi vermesi,
• Taşınabilir bilgisayarı yatarak, uzanarak kullanma (Bizler İSG 
uzmanıyız ve ergonomiden haberdarız!),
• Bahçe kenarlarına yapılan yeterli yükseklikte olmayan, alçak ve 
sivri uçlu koruyucu çitler,
• Bozuk zeminler, takılınabilecek yükseklikteki eşikler,
• Şarj edilecek donanım olmadan prizde bırakılan şarj cihazları 
(Yanma ve patlama tehlikesi)
• Yuvalarından çıkmış elektrik prizleri, prizi tutmadan asılarak 
elektrik fişini çekme.
Bunlar günlük hayatta hepimizin karşılaştığı uygunsuzlukların 
bazıları, bunlara hepimiz bakıyoruz. Eğer görmüş olsaydık gerekli 
düzeltici ve kontrol edici faaliyeti başlatır, sonuçlarının ortadan 
kalkmasını sağlar artık bunların kötü sonuçları ile yüz yüze 
kalmazdık. Ama hem ne yapabileceğimizi bilmiyoruz hem de 
düzeltmek için ilgilisine haber vermekten, sonucunu gözleme ve 
değerlendirmeye kadar olan süreçte hiç faaliyette bulunmuyoruz. 
Öyleyse bakıyoruz, görmüyoruz demektir. Görme eyleminin 
tamamlanması için:
• Bak: Farklılıkları uygunsuzlukları, fark et,
• Gör: Fark ettiğin sorunları değerlendir. Kaynağını ne? Sonucu 
kimilleri, neleri, nasıl etkiler? Etkisi ne olabilir? Nasıl önlenir?
• Kaydet: Hem aklına, hem de not defterine kaydet. Benzer başka 
durumlar var mı değerlendir, varsa onları da kaydet,
• Paylaş: sorunu ve çözümünü ilgili kişilerle görüş, katılım 
sağlayarak problemi çöz ve yönetimi gereken destek için 
bilgilendir.
Bakmak, görmek, algılamak ve kavramakla ilgili bazı görseller 
aşağıda verilmektedir.
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Görsel-1-2-3: Görünen ne?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) efsaneleşmiş 
öğretmenlerinden Prof.Dr. Muhan SOYSAL’ın strateji yönetimi 
dersini, üniversitenin öğretim üyeleri bile kaçırmak istemezdi. Yine 
bir strateji yönetimi dersinde Prof. Dr. Muhan, tepegöze bir Picasso 
resmi koydu. Herkes pür dikkat resmi inceliyordu. Ancak tarzı 
zaten kübik olan sürrealist resimde sanatla fazla ilgilenmeyenlerin 
anlayabileceği çok az şey vardı. Bozuk perspektifli bir oda, sarı saçlı 
yaratığa benzeyen bir şey… Etrafında başka yaratıklar, yerde yine 
bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde 
başka bir şeyler daha… On dakika kadar hiçbir açıklama yapmadan 
sınıftakileri izleyen Soysal, daha sonra Picasso’ nun resmini alarak 
yerine başka bir resim bıraktı. Velaskez’ in ünlü Las Meninas adlı 
tablosu olan bu resimde, sandalyenin üzerinde oturan sarı uzun 
saçlı bir küçük kız, onun saçını tarayan genç bir kız, etrafında başka 
genç kızlar ve bir cüce ile ön planda bir köpek, arkada kapının 
önünde, elinde fırça ile bir ressam bulunmaktaydı Öğrenciler, ancak 
ikinci resmi gördükten sonra Picasso’ nun resmindeki öğelerin ne 
olduğunu ve bu resmin Velaskez’in tablosuna bir gönderme olarak 
yapıldığını fark etti. Sınıftakilerin durumun farkına vardıklarını 
gören Prof.Dr. SOYSAL, dersin hakkını verecekti:

“Hayatta hiçbir şey Velaskez’ in resmi kadar belirgin ve net 
değildir. İş hayatı, gerçekleri size Picasso’ nun resmindeki gibi 
gösterir. Picasso’nun resmine bakıp, Velaskez’in Meninas’ını 
görebilenleriniz başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp 
yanlış anlamlar çıkarmaktan, gerçekleri hiç göremeyecek” Uğur 
Özmen, O Muhan Sosyal 

İş güvenliği uzmanlığı görevini yürütürken bakmakla görmek 
arasında ki farkı ne kadar azaltırsak, görevimiz ve sorumluluklarımızı 
da o kadar etkin gerçekleştirmiş olacağız.  Görme yetimiz, 
korumak ve kollamakla yükümlü olduğumuz varlıklarımızı nasıl 
koruyacağımızı sağlayan gerçekleri görmemize yarayacak olan 
en önemli araçtır. İş güvenliği hizmetinin yönetiminde de Prof. 
Dr. Muhan Sosyal öğretisi;  “Hayatta hiçbir şey Velaskez’ in resmi 
kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı, gerçekleri size Picasso’ nun 
resmindeki gibi gösterir. Picasso’nun resmine bakıp, Velaskez’in 
Meninas’ını görebilenleriniz başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere 
bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan, gerçekleri hiç göremeyecek”  
temel ilkemiz olmalıdır.

Kaza mı, güzel bir kadın mı? Tığ gibi delikanlı mı? İki yaşlı mı, vazo mu?

Görsel: 4-5 İki resim arasında fark ne?
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II. Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Öğrenci Kongresi 
Türkiye’nin Dört Bir 
Yanından Büyük İlgi Gördü

II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi 3-4 
Nisan 2021 ‘de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.  Bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve katılım sertifikası verilen öğrenci 
odaklı kongreye; Türkiye’nin dört bir yanından ilgi 

büyüktü. 

Birincisi Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen öğrenci 
kongresi 21-22 Mayıs 2015 yılında düzenlenmiş ve yine kongre 
öğrencilerin ilgi odağında olmuştu. Düzenlenen ilk kongrenin 
çıktıları sadece öğrencilerle sınırlı kalmamış, bu kongre sayesinde 
bir araya gelen akademisyenler sayesinde iş sağlığı ve güvenliği 
lisans programının müfredatı oluşturulmuştu. 

II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresine: Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Cafer UZUNKAYA; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; 
Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin 
KAR; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat 
TARHAN; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şefik DURSUN; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ve MESKA 
Vakfı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü ve Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı 
ve Çevre Sağlığı (ÜSGÜMER) Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ev sahipliğinde altı yıl aradan sonra gerçekleştirilen kongrede 
öğrencilerin, bakanlık ve sanayi bir araya getirilerek, öğrencilerin 
mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak adımlar atılmış oldu. 

Kongrenin açılışını yapan Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN konuşmasında 
Hz. Mevlana ‘nın ‘’ İnsan bir cevherdir, gökyüzü ise ona arazdır. 
Her şey parçadır, basamaktır. Maksatsa insandır” öğretisinden 
bahsederek; bulunmaz bir cevher olan insan için sağlıklı ve güvenilir 
bir çalışma ortamını vurgulamıştır. Aynı zamanda iş sağlığı ve 

güvenliğinin ortak bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bu 
nedenle alanda çalışan İSG profesyonellerinin, Akademisyenlerin 
ve Bakanlığın bir araya gelmesinin sektöre de önemli katkılar 
sağlayacağına değindi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şefik Dursun özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği lisans bölümlerinin 
arttırılmasının, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılmasında 
önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN iş 
sağlığı ve güvenliğinin işyerlerinin sermayesi niteliğinde olduğunu, 
güven sermayesi zayıf olan kurumlarda çalışma verimliliğinin 
düşeceğini, sağlık giderlerinin artacağının altını çizerken; güvenli 
çalışma ortamında istihdam sürekliliğinin sağlanacağını belirtti. 
Özellikle sağlık güvenliği zincirinde, kalite yönetiminde tedavi 
güvenliğinin en önemli konu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Tedavi güvenliği sağlanamıyorsa yapılanlar boşa 
gider. Askeri kurumlardaki bütün atölyelerde, her tarafta ‘Önce 
güvenlik, sonra hizmet’ diye yazar. Bizim askeri kurumlarımız 
kültür oluşmuş kurumlardır. Çünkü Osmanlı’da hiç kapanmayan 
birkaç müesseseden biridir. Bu sözü hastanemizde her yere ilkesel 
olarak yazdırdık. Bu güvenlik uygulamalarının ısrarla üzerinde 
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duruyoruz. Bir güvenlik olgusu olduğu zaman, hatta bazen 
ramak kalma olguları oluyor. Tam bir tehlike durumunda hasta 
intihar etmek ya da kaçmak üzere oluyor ve hemen fark ediliyor. 
Ramak kalma vakalarını bile olgu olarak yazıyoruz. Güvenlik 
kalite yönetiminde bir yazılım sistemimiz var. Orada düzeltici ve 
geliştirici faaliyet olarak onları alıp yeni gelenlerin bunları okuyup 
öğrenmesini sağlıyor. Bu şekilde bir güvenlik kültürü oluşturmaya 
çalışıyoruz, ilkemizi uyguluyoruz. Güvenlik kültürü sadece lafta 
kalan bir durum değildir, muhakkak uygulanması da gerekir” diye 
konuştu. Sayın rektör sözlerini; iş sağlığı ve güvenliğinin aslında 
önemli bir güvenlik kültürü temeline dayandığını, bu kültürün 
yaygınlaştırılmasında daha fazla sorumluluk alınmasını ve alanında 
yetkin insanların yetiştirilmesinde AÇIKÖĞRETİM olarak alınan 
eğitimin yeterli olmayacağından bahsederek tamamladı.

Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin 
KAR açılış konuşmasında özünde çalışanları korumak olan iş sağlığı 
ve güvenliği ile ülke ekonomilerinde kaynakların etkin, verimli 
ve sağlıklı kullanımına katkı sağlamakta olduğunu vurguladı. 
Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren müdürlerimiz ile üniversitelerin iş birliği içerisinde 
olmasından mutlu olduğunu ifade eden sayın rektör; iş sağlığı ve 
güvenliği alanında bilimsel çalışmalara dayalı akademik birikimlerin 
önemli olduğu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ ise açılış 
konuşmasında gelişen teknoloji ile birlikte yaşlı insanların bağımlı 
olarak ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, çalışma hayatına bağlı 
olarak meslek hastalıkları açısından herkesin adapte edilmesi 
gerekliliğinden bahsetti. Ayrıca ulusal engellilik veri tabanından 
bahseden Uzm. Dr. Orhan KOÇ, 100 bini aşkın engelli kardeşimizin 
kamu veya özel sektörde istihdam edildiğini özellikle vurguladı. 
Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanan işyerlerinin aslında bu 
veri tabanında kayıtlı 2 milyon 888 bin engelli kardeşimiz içinde 
çok önemli olduğunu vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA ise pandemi sürecinde yaklaşık 
2,5 milyon insanın hayatını kaybetmesiyle ülkelerin seferber 
olduklarına dikkat çekerken, aslında Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) rakamlarına göre her yıl sadece 3 milyon insanımızın iş kazası 
veya meslek hastalığı neticesinde kaybettiğimizi ve durumun 
ciddiyetine dikkat çekti.  Sayın Uzunkaya 2012 yılında ülkemizde 
kabul edilen İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun çalışma hayatında 
bir devrim olduğunu kaydederken, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda tüm dünya genelinde pandemik bir alarm içerisinde 
olduğunu vurguladı. 

Dr. Serkan ALKAN, Dr. Ömer Volkan GÖK, Dr. Öğr. Üyesi Müge 
ENSARİ ÖZAY, Dr. Öğr. Üyesi Serap TEPE, Dr. Öğr. Üyesi Serenay 
ÇALIŞ ve Yasemin ÖYMEZ tarafından oturum başkanlıklarında 
gerçekleştirilen kongrede; Meksut ALEV, Öğr. Gör. Efari 
BAHÇEVAN davetli konuşmacılar olarak bilgilerini aktardı. İki 
gün süren kongrede bakanlık ve sanayi ile iş birliği içerisindeki 
öğrenciler yürüttükleri 37 farklı konuyu ve özellikle tüm dünyayı 
etkileyen Covid-19 ‘un iş güvenliği ve sağlığı etkilerini konuştu, 
yapılan araştırmalarını aktardı. Yaklaşık 10 dakikalık sözlü sunumlar 
şeklinde gerçekleşen her konuda sektör ve bilim arasında köprü 
kuruldu.

II. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi; İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencilerinin 
Sektör ve İSG arasında bağ kurarak araştırmalarını ve bilimsel 
forma dönüştürmeleri konusunda teşvik edici olmuştur. Ayrıca, 
sözlü sunumu yapılan ve tekrar bir değerlendirme ile ‘Bilim Kurulu’ 
tarafından yayın onayı alan bilimsel çalışmalar bilimsel makale 
olarak, OHS ACADEMY İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi’nin 2021 yılı, 
4. Cilt ve 2. Sayısında dergipark üzerinden açık erişime sunulmuştur. 
Özellikle, öğrenci odaklı olarak düzenlenen II. Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği kongresi ile bilimin temel taşlarını oluşturacak olan 
önlisans ve lisans öğrencilerimizin bilimsel araştırmalar ve yayınlar 
yapmaları konusunda pozitif destek sağlanmış oldu.  Böylece bu 
kongre ile ülkemize hem öğrenci odaklı bir kongre kazandırılmış, 
hem de her kademede okuyan iş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin 
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sanayi ve öğretim elemanları desteğiyle bilimsel çalışmaların 
temelleri atılmış oldu. 
Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi sanayi buluşturmaları 
kapsamında Can İş Sağlığı ve Güvenlik Malzemeleri San.Tic.
Ltd.Şti. , Lamp83 Aydınlatma San.ve Tic. A.Ş. ve Omron Türkiye 
firmalarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencilerini buluşturarak, 
sanayi odaklı çözümler üretmeye yönelik bilimsel araştırmalar 
yapılmasını desteklemiş ve öğrencilerin elde etmiş olduğu bilgileri 
kongre de katılımcılara aktarmasını sağlamıştır. Kongre sonrasında 
emeği geçen herkese teşekkür belgeleri verilirken, katılımcılara ve 
konuşmacalara kongre katılım belgeleri düzenlenmiştir. Kongre de 
aktarılan tüm bilimsel çalışmalara, Üsküdar Üniversitesi Yayınları 
kapsamında II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi 
Bildiri Kitabı olarak hem basılı, hem de açık erişim olarak herkese 
ulaşması amaçlanmıştır (Erişim Adresi: https://uuyayinlari.com/ii-
ulusal-is-sagligi-ve-guvenligi-ogrenci-kongresi-bildiri-kitabi). 

II. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi; İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencilerinin 
Sektör ve İSG arasında bağ kurarak araştırmalarını ve bilimsel 
forma dönüştürmeleri konusunda teşvik edici olmuştur. Ayrıca, 
sözlü sunumu yapılan ve tekrar bir değerlendirme ile ‘Bilim Kurulu’ 
tarafından yayın onayı alan bilimsel çalışmalar makale formatında 
geliştirilerek, OHS ACADEMY İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi’nin 
2021 yılı, 4. Cilt sayılarında açık erişime sunulmuştur (Erişim 
Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohsacademy/issue/61979). 
Özellikle, öğrenci odaklı olarak düzenlenen II. Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği kongresi ile bilimin temel taşlarını oluşturacak olan 
önlisans ve lisans öğrencilerimizin bilimsel araştırmalar ve yayınlar 
yapmaları konusunda pozitif destek sağlanmış oldu. 

Gelecek yıl Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenecek olan öğrenci kongresi için, yine aynı temel amaçlarla 
öğrencilerimizin katılımı ve çalışmaları desteklenerek, İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanında bilimsel çalışmaların devamlılığı sağlanacaktır. 
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Yapay Zeka ile Pazarlama 
Uygulamaları ve Tüketiciler 
Üzerindeki Etkisi 

Artan bilgi işlem gücü, daha düşük bilgi işlem 
maliyetleri, büyük verilerin kullanılabilirliği, makine 
öğrenimi algoritmalarının ve modellerinin ilerlemesi 
nedeniyle pazarlamada yapay zeka popülerliğini hızla 
arttırmaktadır. Bilim, işletme, tıp, otomotiv ve eğitim 

gibi bir çok alanda uygulanmaya başlanan yapay zeka yükselen bir 
trend haline gelmiştir. Yapay zekanın son yıllardaki hızlı gelişimi, 
yapay zekanın bilişsel mekanizmalarının ve makinelerin elde edilen 
verilere dayalı olarak öğrenme yeteneklerinin gelişmesi sayesinde 
mümkün olmuştur. Yapay zekanın gücü ayrıca çeşitli veri 
biçimlerinin işlenmesi yelpazesinde yatmaktadır. Sayısal verilerin 
yanı sıra yapay zeka metinleri, görüntüleri ve sesleri işleyerek 
onlara daha ileri analizler için önem ve alaka düzeyi sağlar.

Çevrimiçi olarak, büyük veri sistemlerinde veya mobil cihazlarda 
sürekli artan tüketici verileri, uygulamasının hemen her alanında 
veri analizine dayandığından, yapay zeka pazarlamanın önemli bir 
müttefiki haline getirmektedir. Pazarlama, tüketici ihtiyaçlarının 
araştırması, pazar analizleri, müşteri içgörüleri ve çeşitli iletişim 
veya dağıtım kanallarındaki faaliyetleri takip ederek tüm veriden 

büyük ölçüde yararlanmaktadır. Her iki alanın yakınlığı, bir sinerji 
etkisi elde etmeyi sağlamaktadır. Bu nedenle, yapay zekanın ve 
mevcut yapay zeka tabanlı araçların potansiyelini vurgulamak 
ve pazarlama alanında yapay zekanın ticari uygulamalarını 
tartışmak günümüz pazarlamasının popüler konuları arasında yer 
almaktadır. 

Mevcut yapay zeka algoritmalarının en büyük gücü, verilerdeki 
gizli kalıpları ortaya çıkarma ve sınırlı veya hiç insan müdahalesi 
olmadan ham verilerden otonom olarak daha yüksek dereceli 
yapılar oluşturma yeteneklerinde yatmaktadır. Örneğin, bir 
derin öğrenme algılayıcısı, tahminciler arasındaki önceden 
tanımlanmamış etkileşimleri özerk olarak tanımlayabilir. 
Bir evrişimsel ağ, resimlerdeki “logolar” veya “gözler” gibi 
soyut kavramları bağımsız olarak tanımlayabilir ve tanıyabilir 
ve tekrarlayan bir sinir ağı, bilinmeyen önemli kalıpları 
keşfedebilmektedir. Bu yetenek, araştırmacıların, bir insan zihni 
tarafından tam olarak tanımlanamayacak kadar karmaşık veya çok 
fazla hareketli parça (yani girdi) içeren tahmine dayalı görevlerin 
üstesinden gelmelerini sağlamıştır.

Şermin ÖNEM
Teknik Satın alma ve
Tedarik Uzmanı

KONUK YAZAR
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Yapay zeka Alanları    Pazarlamada Uygulama Örnekleri 

Ses işleme
teknolojileri

• Bir cihaz veya Amazon Alexa uygulaması aracılığıyla yapılan sesli satın alma istekleri.
• Sanal asistanlar görev yürütmeyi desteklmektedir. (Siri, Google Home, Cortana)

Metin işleme
teknolojileri

Görüntü tanıma ve
işleme teknolojisi

• Bir alışveriş merkezinde size yol gösterecek bir rehber olarak
   sanal asistanın kullanılması (Alpine.AI)
• Neredeyse tüm mobil bankacılık uygulamalarında kullanılan sanal asistanlar,
• Yeni bir araba modeli olan Toyota Mirai'yi piyasaya sürmek için bir pazarlama kampanyasının
   geliştirilmesi. Bilgisayarlar, seçilen bir hedef grup tarafından sağlanan verileri kullanarak,
   makinelere söz konusu hedef grubun tercih ettiği stili öğretmek için YouTube'daki metinlerin
   ve videoların analizini gerçekleştirdi. Ardından, birden fazla yineleme yoluyla ilk yaratıcı
   reklam kampanyasını geliştirdiler ve reklamların son metinleri denetleme ekibi tarafından
   onaylandı. Sonuç, Facebook'taki (Toyota, Saatchi&Saatchi) reklam alıcılarının profillerine
   göre uyarlanmış neredeyse bin reklam noktası oldu.
• Seçilen varış noktasına giden rotayı göstermenin yanı sıra, yakınlarda veya varış noktasına
   giden yolda bulunan cazibe merkezlerini öneren ve belirlenen varış yeri (Naver) ile ilgili
   olanlara benzer nesneleri gösteren bir GPS navigasyon sistemi.

• Ödeme yapmanın bir yolu olarak yüz tanıma (KFC).
• Yüz derisinin durumunu tanıma ve ardından, mevcut hava durumu (Shiseido) hakkında
   bilgiler de dahil olmak üzere, bir kişinin fotoğrafının ve verilerinin analizine dayalı olarak
   yüz kremi türünün bireysel seçimi.
• Öğeleri çevrimiçi aramak için bir araç olarak bir fotoğraf. Aynı öğeler biçimindeki arama
   sonuçlarının yanı sıra, arama motoru benzer veya tamamlayıcı öğeler (eBay) sunar.
• Çevrimiçi alışveriş sırasında renkli kozmetikleri tek tek seçmek için müşterinin yüz
   görüntüsünü kullanma (Estée Lauder).
• Video kameraların seçilen ürünleri analiz ettiği ve ödemelerin otomatik olarak yapıldığı,
   servis gerektirmeyen tuğla ve harç dükkanı (Amazon).
• Koleksiyonu müşterinin görünümüne, stiline ve zevkine uygun bir giyim mağazasında
   elektronik aynalar (FashionAI).

Karar Verme

Otonom robotlar
ve araçlar

• Kişinin hesabında bulunan fonların, makbuzların, harcamaların miktarının ve kişinin parasını
   harcama şeklinin analizi sayesinde bireysel tasarruf planının geliştirilmesi. Uygulama, bir
   kullanıcının ve belirli bir topluluğun finansal davranışını karşılaştırarak, belirli bir kişinin
   (Plum) finansal yeteneklerine uygun özel hazırlanmış bir tasarruf planı geliştirir.
• Seyahat destinasyonları, gezginin müzik tercihlerine göre bireysel olarak eşleştirilir.
   Uygulama, şehrin dışında, kullanıcının profiline (Spotify, Emirates) uyacak şekilde belirli
   bölgeleri ve ilgi çekici yerleri seçer.
• Yeni ürün önerileri (Amazon, Netflix).
• Çevrimiçi pazarlama kampanyalarını yönetmek için bir platform. İlk haftalarda, yapay zeka
   belirli bir şirketin özelliklerini öğrenir, ardından veri analizine dayanarak kampanya
   stratejisiyle ilgili önerilerde bulunur (Albert AI, Harley Davidson).
• Satın alınan ve kullanılan ürünlerden bağımsız olarak, her şirket alanından (Sales Cloud
   Einstein, U.S. Bank) müşteri verilerini birbirine bağlayan birleştirilmiş bir müşteri kaydının
   oluşturulması.
• Marka ile olası tüm temas noktalarından (sosyal medya, web sitesi, e-posta, telefon
   görüşmesi) gelen müşteri verilerinin senkronizasyonu. Gelişmiş müşteri hizmeti sunmak için
   tüm etkileşimler tek bir yerde toplanır ve sunulur (Salesforce, Adidas).

• Servis gerektirmeyen mağazalar (Ford & Alibaba, Amazon Go, Zaitt Brasil).
• Mağaza raflarındaki stoğu ve sergilenen ürünlerin düzenini kontrol etmek için kullanılan
   bir robot. Eksiklik veya yanlış düzenleme bilgisi, bildirilen sorunları incelemek için zaman
   ayıran servis personeline gönderilir (Schnuck).
• Bağımsız bir mağaza, stoğu yenilemek için depoya bağımsız olarak seyahat edebilen
   temel ve taze ürünler ve dergiler sunuyor. Dükkan Şanghay'da (Moby Mart) test edildi.
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İnternetin, otomatik öneriler ve ilgili ürün önerileri, daha kısa 
alışveriş süresi veya müşteri hizmeti kişiselleştirmesi gibi tüketici 
açısından birçok avantajı beraberinde getirmesi gibi, yapay zeka 
da bir adım daha ileri gidiyor ve pazarlama faaliyetlerinde yeni 
fırsatlar sunuyor. Yapay zekanın pazarlamada uygulanmasına 
ilişkin toplanan örneklerin analizi, yapay zekanın tüketicilere 
sunduğu tüm avantajları göstermektedir:

• İyileştirilmiş süreçler sayesinde (örn. otomatik ödemeler, 
arama motorlarının daha kaliteli olması, 7/24 müşteri hizmetleri) 

sayesinde daha rahat ve daha hızlı alışveriş süresi.

• Kitlesel hiper kişiselleştirme yoluyla yeni tüketici deneyimi, temel 
ürünün ötesine geçen ek değer yaratan satış sonrası hizmet.

• Tüketici-marka ilişkisinin yeni bir boyutu, sürpriz ve zevk inşa 
ederek, söz konusu ürünü sanal olarak test etme, kategori öğrenme 
sürecini ortadan kaldırma ve son olarak diğer kullanıcılarla 
kıyaslama avantajından yararlanma imkanı sayesinde satın alma 
sonrası uyumsuzluğu en aza indirmektedir.
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Yüksekte
Kim Tutar Seni

Sanayide yüksekte çalışma denildiğinde birçok firma 
yetkilisinin biz zaten yüksekte çalışma yapmıyoruz dediğini 
iş güvenliği uzmanları olarak çok fazla duymuşuzdur. Bu 
cümlenin sonrasında da hararetli bir sohbet devam eder 

yüksekte çalışmanın hemen hemen her işletmede yapıldığını 
anlatmaya çalışırız. Peki nedir yüksekte çalışma?

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanmanın oluşma 
ihtimali olan her alanda yapılan çalışmalara ‘’yüksekte çalışma ‘’ 
denir. Herhangi bir sebeple 1,2 metre yüksekte yapılan çalışmalarda 
da düşmeye karşı koruyucu donanım kullanılmalıdır. 

ILO’nun 167 numaralı İnşaat işlerinde sağlık ve güvenlik 
sözleşmesinin 18. Maddesine göre çatı dâhil yüksekte yapılan 
işlerde; Tehlikeye karşı koruma gerektiren ya da yapının 
yüksekliğinin veya eğiminin ulusal yasa ya da yönetmeliklerde 
belirlenenleri aştığı durumlarda işçilerin araçların diğer nesne ve 
malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınacaktır. İşçilerden 
çatı üzerinde ya da kenarlarında ya da aşağı düşebilecekleri 

kırılgan materyalle kaplı diğer yerlerde çalışmaları istendiğinde 
yanlışlıkla kırılgan malzeme üzerine basılmasını veya buradan 
aşağı düşülmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

Çalışanlar yüksekte çalışma sırasında, yaptıkları işin 
durumuna bağlı olarak bulundukları ortam veya platformdan 
düşebilmektedir. Düşebilecekleri yerler arasında, binaların kenar 
ve boşlukları, iskeleler, yükseltilebilir iş platformları ( mobil veya 
yerleşik olabilir), çatılar, çeşitli merdivenler, elektrik direkleri, 
çeşitli boşluklar (asansör, yapı, baca vb), büyük silolar , kamyonlar, 
tankerler, tırlar, makine ve tezgahlar, kazı alanları, geçitler, çeşitli 
yapı alanları sayılabilir.
Yüksekte çalışma sırasında pek çok koruma yöntemi 
kullanılabilmektedir. Bunlar çalışanların yukarıya güvenli 
kaldırılıp yüksekteki çalışmaların yapılmasını sağlayan Manlift, 
örümcekler veya makaslı iş platformları, uygun güvenlik önlemleri 
ile donatılmış iskeleler veya standarda uygun yaşam hatları ile 
donatılmış ve gerekli koruyucu donanımlar sağlanmış bir çalışma 
ortamı şeklinde sayılabilir.

Burcu İLMEN
Sosyal Uygunluk Takım Lideri 
ATT Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

KONUK YAZAR
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Kenar koruma yüksekte çalışılacak alanda alınması gereken 
önlemlerden biridir. Başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok 
sektörde çalışanların ve malzemelerin yüksekte bulunan çalışma 
alanından alt seviyelere düşmesini önlemek için kullanılır. Çeşitli 
tipleri mevcuttur. Önemli olan yukarıda yapılacak olan çalışmanın 
bir planının yapılarak çalışma öncesi yapılan risk analizi sonuçlarına 
göre alınması gereken önlemlerin belirlenmiş olmasıdır. Genellikle 
planlama yapılırken korkuluk oluşturulması ve sağlam olması 
yeterli görülmekte ve yukarıya çıkan çalışanın düşmemesi ön 
planda tutulmaktadır. Ama bu şekilde yapılan çalışmalarda birçok 
kaza da yüksekte çalışan personelin elinden veya cebinden düşen 
el aletleri ile de olmaktadır. Yüksekte çalışma planlamasında bu 
ayrıntı ile ilgili de mutlaka önlem alınmalıdır.

Manliftler, yükseltici platformlar, örümcekler ve makaslı platformlar 
çıkılması ve ulaşılması zor olan ve riskli olan alanlarda personelin 
işini yapması için gerekli emniyeti ve iş kolaylığını sağlar. Bu tip 
araçlar temin edilirken ve kullanım yeri belirlenirken yapılacak işin 
durumu, tipi ve işin iç alanda mı yoksa dış alanda mı yapılacağı 
gibi konular detaylı olarak gözden geçirilmelidir. Personel 
yükseltici araçlar ile ilgili tüm özellikler kontrol edilerek detaylı bir 
risk analizi yapılmalıdır. Bir riski ortadan kaldırırken başka bir risk 
yaratılmamalıdır. Personel kaldırma araçlarının faydaları şu şekilde 
sıralanabilir. 

Yüksekte yapılan temizlik işleri, montaj işleri, sıva, boyama veya 
tamirat işlerinde güvenli ulaşımı sağlar.
Ulaşılmak istenen yerlere ulaşılabilir veya aşılması gereken 
engeller varsa bu engelleri aşmanızı sağlar.
Bitkiler ile ilgili bakım ve tedavi işlemlerinde güvenli bir çalışma ve 
kolaylık sağlar. 

İşletmelerin en çok makaslı personel yükselticileri tercih 
ettikleri görülür. Bu yükselticilerin dizel veya akülü olan 
tipleri bulunmaktadır. Bu tip araçların seçiminde zamanlama, 
kullanılacak zemin türü ve ortamın açık veya kapalı olması 
önemli rol oynamaktadır. 24 saatlik vardiya sistemlerinde dizel 
modellerin kullanılması, yakıt takviyesi yapabilme sayesinde 
aralıksız çalışmayı sağlamaktadır. Bu durum zamanlama açısından 
çok fayda sağlar. Eğer kullanılacak olan zemin dış alanda ve 
engebeli ise yine dizel kaldırma araçları yaygın olarak tercih 
edilmektedir. Eğer açık alanda ve düz bir zeminde çalışıyorsanız 
akülü bir araç tercih edilebilir. Dizel araçların genel olarak kapalı 
alanda kullanılması emisyon salınımı açısından sakıncalıdır. Kapalı 
alanlarda akülü araçlar tercih edilmelidir. Yüksekte çalışacak olan 
kişinin güvenliğinin sağlanması her şeyden önce gelmelidir.

Herhangi bir sistem ya da makine kullanılmadan önce risk analizi 
yapılması ve risklerin belirlenmesi önemlidir. Ayrıca kullanılan 
makinelerde acil bir durumda işçinin sağlıklı bir şekilde inmesini 
sağlayacak düzenekler bulunmalıdır. Bu düzenekler mutlaka acil 
durum butonu ve benzeri bir çalıştırma mekanizması ile çalışanın 
kendisinin de kullanabileceği şekilde tasarım yapılmalıdır. 
Kaldırma makinelerini kullanacak olan kişinin eğitim alması, 
kaldırma makinesinin fenni muayenelerinin ve bakımlarının 
aksatılmaması çok önemlidir. Ayrıca eğer acil durum durdurma 
butonu vb bir mekanizma varsa her kullanımdan önce bu 
mekanizmanın kontrol edilmesi ve çalışır durumda olduğundan 
emin olunması gerekir.

Yüksekte çalışma yapmak için kullanılacak bir diğer yöntem de 
emniyet kemeri veya güvenlik ağları ile yüksekte çalışmadır. 
Güvenlik ağı bir kenar ipi, diğer destekleme elemanları veya bunların 
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birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri yakalamak için 
tasarlanmış bir ağdır. Çok çeşitli tipleri bulunmaktadır. Yapılacak iş 
ve çalışılacak olan yerin durumuna göre planlama yapılarak yine 
yapılacak olan risk analizi sonucunda kullanılacak olan ağ tipine 
karar verilmelidir.

Kişisel düşmeyi sınırlayıcı sistemler olarak kullanılan emniyet 
kemerleri vb ekipmanlar ise aslında düşmeyi önlemez. Düşmeyi 
sınırlayarak çalışanı askıda bırakır ve yere çarparak yaralanmasını 
önler. Emniyet kemerlerinin çeşitli tipleri mevcuttur. Bu 
sistemlerinin kullanımında birçok konuya dikkat edilmelidir. 
Düşmenin etkisinin en az düzeyde kalabilmesi için düşme 
yüksekliği asgari düzeyde planlanmalıdır. İşe başlamadan önce 
tüm sistem kontrol edilmeli eğer yıpranmış, bozulmuş veya 
eskimiş bileşenler varsa bu bileşenler değiştirilmelidir. Bağlantı 
elemanları için ankraj noktaları tercih edilmelidir. Acil durumlarda 
müdahale edebilmek için yüksekte çalışan kişiye eşlik eden bir 
başka kişi mutlaka bulunmamalıdır. Bir düşme olayı yaşandığında 
kullanılan ekipman bir daha kullanılabilmesi için uzman bir 
kişi tarafından detaylı kontrol edilerek değiştirilmesi gereken 
parçalarının ve hasar görmüş olan parçalarının değiştirilmesi 
gerekir. Aksi takdirde bu ekipman tekrar kullanılamaz. 

Düşme sınırlayıcı ekipmanlar ile çalışma sırasında düşme 
durumunda çalışanın zarar görme olasılığı vardır bu nedenle diğer 
düşmeyi önleyen yöntemlerin uygulanamadığı alanlarda veya 
diğer yöntemlere destek olarak tercih edilmelidir. Düşen kişinin 
üzerinde oluşacak olan kuvvetin zarar verici boyutta olmaması 
için emici bileşenlerle donatılmış olması önemlidir. Azami düşme 
mesafesi iyi ayarlanmalıdır. Aksi takdirde çalışan düşme sınırlayıcı 
ekipman kullansa bile yere çarpabilir. Bununla ilgili hesaplamalar 
bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Eğer yetersiz 
bir düşme mesafesi varsa, kısa bağlama tertibatı ya da geri sarmalı 
tipte düşmeyi önleme tertibatları tercih edilebilir. Düşüş sınırlayıcı 
ekipman ile çalışırken düşme durumunda salınım tehlikesi de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Burada iki tip tehlike karşımıza çıkabilir. 
Birincisi salınım yapılan alanda bulunan makineler, sivri noktalar, 
köşe ve kenarlar gibi alanlara çalışan çarparak yaralanabilir. İkincisi 

ise halatın keskin bir yere sürtünmesi sonucu kopması ya da çok 
fazla uzun olması nedeni ile çalışanın yere çarpması şeklinde 
yaralanma olabilir. 
Yüksekte çalışmalar sırasında düşüş sınırlayıcı sistemler 
kullanıldığında ankraj noktalarının iyi belirlenmesi gerekir. Bu 
nedenle kullanılabilecek güvenli çalışmayı sağlayan yaşam 
hatlarından da bahsetmek istiyorum. Yüksekte çalışmalar 
sırasında düşüş sınırlayıcı ekipmanı bağladığınız ankraj noktalarını 
daha güvenli hale getirmek ya da bağlayabileceğiniz bir güvenli 
nokta yaratmak için yaşam hatları kullanılır. Bu yaşam hatlarının 
işin uzmanı kişiler tarafından fizibilite yapılarak ve gerekli 
planlamalar yapılarak belirlenmesi ve çalışma alanına özel olarak 
oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulama başarısız 
olur. Yaşam hatlarının uygunluk belgelerinin de mutlaka alınması 
gerekmektedir. Yaşam hatları düşme gerçekleştiği anda zemine 
ulaşmadan önce koruma sağlayan bir bağlantı noktası, uygun 
emniyet kemeri, enerjiyi sönümleyecek uygun elemanlar ve 
bağlantı sağlayan elemanlardan oluşur.  Yaşam hatları 2 şekilde 
olabilir yatay yaşam hattı ve dikey yaşam hattı. Düşme tehlikesi 
olan alanlarda eğer yatay hareket edebilecek şekilde bir yaşam 
hattı oluşturulmuşsa bu yatay yaşam hattıdır. Yatay yaşam hatları 
genellikle korkuluk bulunmayan çatıların kenarları, makinelerin 
üstleri vb alanlarda kullanılırlar. Dikey alanlarda çalışmalar 
sırasında düşme sınırlayıcı olarak dikey yaşam hatları kullanılır. 
Dikey yaşam hatları ise genellikle merdivenlerde uygulanır ve 
maximum olarak 1 kişi çalışabilir. Bu yaşam hatlarının yine uzman 
kişiler tarafından tasarlanması ve tüm parçalarının paslanmaz 
çelikten imal edilmesi gerekir. 

Yüksekte çalışacak personel işyeri hekimi ya da uzman hekimler 
tarafından sağlık yönünden kontrol edilerek yüksekte çalışabilir 
onayı alındıktan sonra, olan personel yüksekte çalışma eğitimi 
almalıdır.  Bu eğitim mümkünse çalışacağı ortamlarda verilmeli ve 
eğitim içeriğinde acil durumda yapılması gereken tüm konulara 
yer verilmelidir. Yüksekte herhangi bir acil durum olması ve tıbbi 
müdahale edilmesi gerekebileceği düşünülerek yüksekte çalışma 
eğitimi olan ve yüksekte çalışması gereken tüm personele 
ilkyardım eğitimi aldırılmış olması iyi bir uygulama olacaktır.
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Türkiye’de İş Sağlığı ve
İş Güvenliğinin
Tarihsel Gelişimi

Batı Avrupa’da yaşanan Sanayi Devrimi’ne dair koşulların 
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde oluşmaması ve 
dolayısıyla Anadolu topraklarına sanayiden kaynaklı 
koşulların geç sirayet etmesine de bağlı olarak iş sağlığı ve 

iş güvenliği alanında yapılan düzenlemeler Türkiye içerisine daha 
sonraki süreçlerde ulaşmıştır. Yine de bu durumun ilk örneklerini; 
Cumhuriyet Dönemi’nin öncesinde, Tanzimat döneminde 
görebilmek mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk 
çalışmaların başladığı 1850 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
askeri amaçlı üretimlerin yanı sıra, daha çok el tezgâhları olarak 
gelişmeye başlayan sanayileşme, daha sonraları kömür ocakları 
ve madenler, demir yolu yapımı, tütün işletmelerinin katılımı 
ile sürmüştür. Bu dönemde çalışma koşulları oldukça ağır olup, 
çalışma süresi günde 16 saate kadar çıkmaktadır. Tanzimat ve 
Meşrutiyet dönemleriyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu ile Batı 
Avrupa ülkeleri arasındaki gerek siyasal gerekse de ekonomik 

yakınlaşmanın da etkisiyle, Osmanlı İmparatorluğu, Batı Avrupa 
ülkelerinin eşitsiz gelişme ağına dâhil olmuş ve sanayileşme 
sürecinin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. İş sağlığı ve iş 
güvenliği alanına yönelik ilk düzenlemeler de bu dönem dâhilinde 
meydana gelmiştir. Bu dönem içerisinde yapılan ilk düzenleme, 
1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olmuştur. Bu nizamname, 
dönemin padişahının onayından geçmemekle birlikte Ereğli 
Kömür Havzası’nda uygulanmıştır. Ancak padişah tarafından 
onaylanmadığı için bir tüzük niteliği kazanamamış olan Dilaver 
Paşa Nizamnamesi, çalışma koşullarına ilişkin olarak getirdiği 
düzenlemeler yanında, madende bir hekim bulundurulmasını da 
hükme bağlamıştır. 

1869 tarihinde yürürlüğe giren Maadin Nizamnamesi ile, iş 
güvenliğine dair kurallara daha fazla yer verilmiş ve Dilaver 
Paşa Nizamnamesinin eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. 

Bertan ATASEVER
İş Güvenliği Anabilim Dalı

Sınıf 0   5 kV AC
Sınıf 2 20 kV AC
Sınıf 4 40 kV AC

Ürün Testleri
Tüm ürünler tek tek elektriksel

testlerden geçirimektedir.

TS EN 50321 - 1 : 2018

TS EN ISO 20345

TS EN ISO 20347

Tüm ürünlerimiz %100 tabii kauçuktan üretilmiştir.

Ozon, oksijen, yağ
ve petrol dayanımı

Kompozit burun
koruyucu

KEVLAR ara taban

SRC kaymaz taban

Şok absorban taban

Ergonomik tasarım

KONUK YAZAR



49tigiad.org.tr

Sınıf 0   5 kV AC
Sınıf 2 20 kV AC
Sınıf 4 40 kV AC

Ürün Testleri
Tüm ürünler tek tek elektriksel

testlerden geçirimektedir.

TS EN 50321 - 1 : 2018

TS EN ISO 20345

TS EN ISO 20347

Tüm ürünlerimiz %100 tabii kauçuktan üretilmiştir.

Ozon, oksijen, yağ
ve petrol dayanımı

Kompozit burun
koruyucu

KEVLAR ara taban

SRC kaymaz taban

Şok absorban taban

Ergonomik tasarım
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Türkiye’de sanayileşmeye dair temel atılımların, Cumhuriyet 
döneminde başlamış olmasıyla da bağlantılı olarak; iş sağlığı ve iş 
güvenliğine dair düzenlemelerin asıl bu dönemde yoğunlaştığını 
söyleyebilmek mümkündür. 10.09.1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli 
Havza-i Fahmiyesi Maden Amalesinin Hukukuna Müteallik Kanun 
ile birlikte madenlerde 18 yaşından küçük olanların çalıştırılması 
yasaklanmış, gündelik çalışma süresi 8 saatle sınırlandırılmış, 8 
saatten fazla çalışılması durumunda iki kat fazla ücret ödenmesi 
ve bu çalışmanın tarafların rızasıyla gerçekleştirilmesi hususları 
düzenlenmiştir. 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi içerisinde 
işçilerin haklarının korunmasına yönelik birtakım kararlar alınmış, 
1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 1925 tarihli ve 2739 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun yürürlüğe 
girmiştir. 1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’yla birlikte; ilgili 
kanunun onuncu babı; hizmet akdi madde 332’de iş sağlığı ve iş 
güvenliğine yönelik hükümler yer almış ve bu maddede; işverenin, 
işçinin uğrayabileceği tehlikeler karşısında lüzumlu tedbirleri 
alması gerektiği, aksi takdirde işverenin uğranılan zararları tazmin 
edeceği hükme bağlanmıştır. Daha sonra 1936 yılında yürürlüğe 
giren ve çalışma yaşamının birçok sorunlarını kapsayan 3008 sayılı 
İş Yasası ile ülkemizde ilk kez iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
ayrıntılı ve sistemli bir düzenlemeye gidilmiştir. 3008 sayılı İş Yasası 

8Haziran 1936 tarihinde kabuledilmiş,16 Haziran 1937 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve 1967 yılına kadar uygulamada kalmıştır. 
Hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için 1475 sayılı 
İş Kanununun güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş,  10.06.2003 
tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu çıkarılmıştır. Çalışma hayatımızı 
yeniden düzenleyen yeni iş kanununun birçok maddesi doğrudan 
ve dolaylı olarak iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgilidir. 1475 sayılı İş 
Kanunundaki “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı yerine 4857 
sayılı yeni iş kanununda daha geniş ve kapsamlı olan “İş sağlığı ve 
güvenliği  (İSİG)” kavramı kullanılmıştır.

10.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4857 sayılı yeni İş 
Kanunu ile buna bağlı ve Ulusal Program’da yer alan 28 adet AB 
İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifini karşılayan 21 adet Yönetmelikle 
birlikte toplam 34 adet yönetmelik ve 4 adet tebliğ hazırlanarak 
09.12.2003 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
2006-2008 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası belgelerinde 
bağımsız bir İSG kanununun çıkarılması hedeflenmiştir. 2012 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun 
ile neredeyse kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın tüm 
işletmelerin risk değerlendirmesi ve İSG konularında çalışma 
yapması zorunlu kılınmıştır.
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İş Sağlığı ve
Güvenliğine Verilen 
Önemin Artması

Çalışanın ve işin sağlıklı yürütülmesi ve sonuçlandırılması 
demek olan İş Sağlığı ve Güvenliği, geçmişten bugüne 
önemli olmakla beraber son zamanlarda daha da üzerinde 
durulması zorunlu hale gelmiş bir bilim dalıdır. Geçmişte 

seminer, tartışmalı toplantılar ve bilgi notları ile yetinilmiş olan bu 
konuda, şimdi konunun önemi göz önüne alınarak, ,üniversite ve 
yüksekokullarda ayrı programlar, Türkiye ve dünyanın özellikle 
gelişmiş ülkelerinde açılmış bulunmaktadır.
Geçmişte 40-50 yıl önce özellikle mühendislik programlarında bazı 
dersler içerisinde konuya değinilirken İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
önemi yeterince kavranamıyordu. Üretimde mutlak gerekli 
olan bu konu günümüze dek kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle 
güçlendirilmiş ve böylece oluşan kural ve kaideler sonucu çalışanın 
sağlığı daha da iyileştirilmiş, işin yürütülmesi de daha güvenli hale 
gelmiştir.

Konu, bilim dalları içerisinde belki matematikten sonra en önemli 
bir dal özelliğinde olup yaşamın her sahası ve safhasında ve her 
an İnsan için salt gereklidir. İş alanları çok çeşitlidir. Madencilikten 
inşaat sektörüne- tıbbi uygulamalardan, ziraat ve hayvancılığa 

kadar sayılamayacak bir uygulama sahası söz konusudur. Ve bu 
nedenle de yalnızca görevlileri değil can taşıyan tüm insanımızı 
ilgilendirmektedir.
Madencilik iş kolunda, Osmanlıdan bugüne Zonguldak kömür 
ocakları işletilmektedir. İlk zamanlar çalışma saatleri fazla, 
çalışanın yaş ortalaması 35-40 yıl öncesine dek 45 iken; şimdilerde 
alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri sonucu epey yukarılara 
yükselmiştir. 1969 yılı ağustosunda yer altı işletmelerine indiğimde, 
çök ayrı bir dünya ile karşılaşmıştım dünya anlatılamaz zorluk ve 
çeşitlilikte risklerle doluydu, şimdiki gibi bilinç ağırlıklı yaklaşım da 
taşımıyordu.

İşin can alıcı noktası, iş sağlığı için yapılan harcamaların kimi 
iş sahiplerince gereksiz masraf kalemi olarak algılanması ki bu 
durum da son zamanlarda edinilen deneyim ve bilgi ile olumlu 
yönde gelişmiş ve gelişmektedir. Çünkü işin güvenle yürütülmesi, 
üretimin kalitesi, verimlilik ve çalışanın morali açısından oldukça 
kazançlı olduğu kanısı önemli ölçüde yaygınlaşmıştır.
Panama Kanalının yapılışını başlatan Fransızlarda pek çok işçi 
ölüyor. Kimi rakamlar 28 bin. Kimine göre 40-50 bin. İşi ABD 

Alim Doğan ÖZCİVAN
Metalurji Yüksek Mühendisi
A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

KONUK YAZAR
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devralıyor ve ilk yaptıkları iş, bu ölümlerin sebebi nedir araştırıp 
sorgulamak.
Ve anlaşılıyor ki sıtma ve bulaşıcı hastalıklardan işçi kırılıyor. İlk 
önce bunun önlemi alınarak iş verimliliği sağlanıyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği bilim kolunun önlemlerin nasıl ve ne şekilde 
alınacağı konusunda bir kısım kural ve kaideleri, risklerin analizi 
yöntemleri vardır ki burada ayrıntıya girmeyeceğiz.
Ancak şu kesinlikle söylenmelidir ki, iş kazasını yok etmenin birinci 
yolu kazayı kaynağında yok etmektir. Bu her zaman mümkün 
olmaz ancak uygulandığı alanlar da pek çoktur. Mesela balkon 
demiri yüksekliğini düşmeyi önleyecek şekilde imal etmek. Veya 
kapı yüksekliğini insan kafası çarpmayacak seviyede yüksek 
yapmak.

Bir diğer husus, kazaya müdahalede her zaman 2. bir kazanın 
olmaması için önlemini almak. Örneğin trafik kazalarında bu çok 
yaşanıyor. Trafik polisi düzeni sağlayacağım derken kendisi kazaya 
uğruyor.
Tüm bunlar ve daha fazlasının sağlanabilmesi toplumsal bilinç 
düzeyimizin yükselmesine bağlıdır. İşyerinde siz kemer, baret, 
maske verirsiniz ancak çalışan bunu kullanmaz. Ve işten çıkarılması 
haklı hale gelir. Çünkü hukuk, yüksekte çalışan bir işçi kemer 
takmıyor, kendi hayatı tehlikeye giriyorsa çocuklarının babasız 
kalmasından işsiz kalması evladır der.
Bu konuda bizim toplumumuzun bilinçli ve duyarlı olduğu 
söylenemez. Zirai ilaç (zehir)kutu ve ambalajları kırsalda çokça dere 
ve açık alanlara atılır. Şu anda COVİT-19 virüs sebebi ile bir pandemi 

yaşıyoruz. Ama çok dikkatli olunması gerekli yerler, hastane 
asansörlerinde bile maskesiz insanımızı görebiliyor ve elinizden de 
bir şey gelmeyebiliyor. Bu nedenle öncelikli işimiz yöneticilerimizin 
önayak olması ile konuya topyekûn duyarlı olmamız.

Öylesine yanlışlar içerisindeyiz ki, toplu düğünler, toplu yemekler, 
askere uğurlamalar devam edip gitmekte. Böylesi toplantılar siyasi 
kazanımlar için kullanılabilmektedir. Örneğin A partisi veya B 
partisi pazar yerinde aşure dağıtabiliyor. Bilinçli insanımız böylesi 
programlardan endişe duymakta fakat tesir edip engel olabilme 
şansını da bulamamaktadır.

Yaygın görülen bir diğer yanlışımız, insanımızın ilaç kullanımı 
konusunda doktoru yerine konu komşusunun sözüne bakması. 
İlaç nedir etkili maddesi nasıl etki eder? Hiç haberdar olmayan 
insanımız bir diğerine ilaç tavsiyesi veya kocakarı ifrazasın 
telkininde bulunmaktan geri kalmaz. Oysa modern dünyada artık 
bunun yerinin asla ve asla olmaması gerekir.

Paracelsus asırlar önce “Tüm İlaçlar Zehirdir, Onu Zehirden Ayıran 
Tarafı Dozudur” demiş.
O nedenle tek çaremiz EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME üzerine 
yoğunlaşmak.

Kazasız bir yaşam dileğimle, hoşça kalın. Dert içinde olmayın. 

Sağlıcakla.
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Kimyasallarla
Çalışma Durumunda 
İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Ağır çalışma ortamları içerisinde çeşitli riskleri de 
barındırıyor. Kimyasallarla çalışmak söz konusu 
olduğunda da işverenler ve çalışanlar için farklı tehlikeler 
bulunuyor. Kimyasalları işleyen çalışanların güvenliği 

ve özellikle de istenmeyen kazaların önlenebilmesi için güvende 
kalmanın önemli noktaları olduğuna dikkat çeken Kurumsal 
Çözümler Direktörü Murat Şengül, kimyasallarla çalışırken güvenli 
bir iş ortamının sağlanması adına izlenmesi gereken 5 önemli 
adımı paylaşıyor.

1. Prosedürleri göz ardı edilmemeli. Çalışanlar, kendilerine 
çok karmaşık gelen protokollerle uğraşmak konusunda hevesli 
olmayabiliyorlar ama bu iş güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Bu 
durum, tehlikeli maddeler ve kimyasallarla uğraşırken özellikle 
önemlidir. Çalışanların çalışma alanlarında kullanacakları her 

kimyasalın talimatlarını okuması, neyle karşı karşıya kaldıklarını 
bilmeleri ve kimyasalın kullanımı sırasında ne gibi önlemler alması 
gerektiğini bilmesi gerekiyor.

2. Kişisel koruyucu donanımlar giyilmeli. Herhangi bir kimyasal 
madde ile temasa geçmeden önce, çalışanların olası herhangi 
bir hasardan kendilerini koruyacak yeterli donanıma sahip 
olduklarından emin olması gerekir. Çalışanlar, belirli bir günde 
herkes için yeterli donanım olmaması veya maddenin çok 
tehlikeli olmaması nedeniyle bazen güvenlik donanımını göz ardı 
edebiliyor. Ancak, belirli kimyasal türlerini kullanırken giyilmesi 
gereken koruyucu parçalar vardır.

3. Çalışma alanıı temiz ve düzenli tutulmalı. En güvenli çalışma 
alanı daima temiz ve düzenli olandır. Kazalar veya kimyasal 

Çalışanlar ve işverenler, işi için güvenli ve sağlıklı olmayı hedefliyor. Özellikle de içerisinde kimyasalların 
olduğu çalışma alanında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu alanlarda iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde 

olması gerektiği belirtiliyor.

KONUK YAZAR
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dökülmelerin birdenbire olmayacağını unutmayın. Bir kimyasalın 
yanlış kullanılması, dağınık ve kirli bir çalışma alanında ciddi 
tehlikeler yaratabilir. Çalışanların çalışma alanının düzenli olarak 
kapsamlı bir şekilde temizlendiğinden emin olmaları gerekiyor.

4. Gerekli eğitimler alınmalı. Kimyasallarla çalışmak her zaman 
belirli bir risk seviyesi içerir. Her türlü güvenlik önlemi alınsa 
ve koruyucu donanım uygulansa bile bazı kimyasallara maruz 
kalınması hala mümkündür. Bu senaryolarda, ciddi bir hasarın 

oluşmasını önlemek için çalışanları gerekli iş güvenliği eğitimlerini 
almış olması gerekiyor.

5. Etiketlemeler es geçilmemeli. Personelin tehlikeli kimyasallarla 
uğraşırken yaptığı ilk hatalardan biri, bunları etiketlemeyi 
geciktirmektir. Optimal olarak, diğer personelin neyle uğraştıklarını 
bilmelerini sağlayacak kullanışlı bir mesaj veya sembol içeren 
uygun etiketler uygulanmalıdır. Bu işlemi geciktirmek, yalnızca 
kimyasalı kullanması gereken bir sonraki kişiyi tehlikeye atacaktır.
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Yüksekte Çalışırken Daha 
Güvende Olmak Mümkün

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen gün artarken, 
yüksekte çalışmaya bağlı oluşan iş kazaları kurumları ve 
çalışanları zor durumda bırakıyor. Birçok iş kazasının nedenleri 
arasında; yükseklik kavramının doğru anlaşılmaması, gerekli 

kişisel koruyucu donanımlarının bulunmaması veya eksik olması, 
zaman kısıtlılığı sebebiyle aceleci davranılması ve çalışma yapılacak 
alanlarla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmaması gibi faktörler başı 
çekiyor. 

Yüksekte daha güvende çalışmanın 6 önemli adımı 

1. Kişisel güvenlik ekipmanını kullanmadan önce kontrol edin. 
İlk adım, iş esnasında kullanılmakta olan araç ve gereçleri kontrol 
etmektir. Çatı bağlantı noktaları, merdiven erişim braketleri ve 
emniyet kemerleri gibi kişisel koruyucu ekipmanlar işe yarayabilir 
ancak güvenlik ekipmanınızın herhangi bir parçası arızalanırsa 
çalışanlarınızın güvenliği tehlikeye girebilir.

2. Çalışanları güvenlik ekipmanlarını doğru kullanmaları için 
eğitin. Yüksekte görev alan tüm çalışanların görevle ilgili risklerin 
farkında olması ve düşmeye karşı özel koruma ekipmanını 

kullanma konusunda eğitim alması önemlidir. Ekipman değişirse 
veya çalışanların mevcut ekipmanın kullanımında tam olarak 
yetkin olmadıkları tespit edilirse tekrar gerekli eğitimleri almalarını 
sağlayın.

3. Kırılgan ve kaygan yüzeylere dikkat edin. Üzerinde çalışılacak 
yüzeyin sabit olduğundan ve üzerinde duran bir çalışanın ağırlığı 
altında kırılmayacağından emin olmak için daima kontrol etmek 
gereklidir. Yüksekte çalışan herhangi bir çalışanın işe uygun 
ayakkabı giydiğinden ve çalışanları işe göndermeden önce 
platformun kayganlığını azaltacak önlemlerin alındığından emin 
olun.

4. Risk değerlendirmelerini düzenli olarak yapın. Yapılan işle ilgili 
tehlikelerin ve risklerin farkındalığı hem işverenler hem de çalışanlar 
için her zaman önemlidir. Bu tehlikeler bir proje boyunca sürekli 
değişebilir. Düzenli olarak bir risk değerlendirmesi yaparak yeni 
tehlikeleri belirleyebilir, tehlikeyi azaltmak, önlemek veya ortadan 
kaldırmak için mevcut tehlikeleri yeniden değerlendirebilirsiniz.

5. Düşüş durdurma sistemleri ve ekipmanlarına önem verin. 

Yüksekte çalışmaya bağlı oluşan iş kazaları hem işverenleri hem de çalışanları olumsuz durumlarla karşı 
karşıya bırakıyor. Çalışma esnasında oluşabilecek kazalara karşı kurumların en temelden başlayarak gerekli 

önlemleri alması gerekiyor. 

SEKTÖREL HABER
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Yüksek alana gidilmeden önce düşüş durdurma sistemlerinin 
ve ekipmanlarının gerekli kontrollerden geçmesini ve kullanım 
için onaylanmasını sağlayın. Aşınma ve yıpranmanın, sistemin 
arızalanmasına neden olup olmayacağını görmek için kayışları 
ve lanyardları her zaman kontrol edin. D halkalarının işlevsel 
olduğundan ve paslanmadığından emin olun. 

6. Yüksekte yalnız çalışmaktan kaçının. Yüksekte yalnız çalışanlar, 
kazalara karşı daha savunmasızdır ve yaralanırlarsa yardım 
istemeleri daha zordur. Çalışma esnasında yanlarında bir kişinin 
daha olması, kazaları önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olacağı 
için ekipler halinde hareket etmelerini sağlayabilirsiniz.
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Şantiyelerde Güvenlik ve Verimliliği 
Artıracak IoT Teknolojileri

Bu noktada gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle öne 
çıkan Wipelot; global şirketler ve Türkiye’deki lider 
firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve 
iş güvenliği sağlayan çözümler sunuyor. Wipelot’un inşaat 

sektörüne özel olarak geliştirdiği gerçek zamanlı konum belirleme 
esasına dayanan IoT teknolojileri; şirketlere masraflarını azaltma, 
zamanı daha iyi planlama, iş güvenliği süreçlerini iyileştirme ve 
global rekabet avantajı kazanma noktasında katkıda bulunuyor. 

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat 
endüstrisindeki yapı projeleri birbirinden büyük ölçüde farklılık 
gösteriyor. Bu durum inşaat şirketlerinin maliyetlerini azaltmak 
için tekrar kullanabilecekleri yöntemler geliştirmesini gerekli 
kılıyor. Buna karşılık inşaat firmalarının sınırlı Ar-Ge bütçesine 
sahip olmaları, işletmelerin diğer sektörlerde olduğu gibi dijital 
dönüşüme hızlı bir şekilde entegre olmalarını zorlaştırıyor. Yeni 
endüstri evresinde dijital dönüşümün bir zorunluluk olduğu göz 

önüne alındığında; inşaat sahalarının daha güvenli hale getirilmesi, 
inşaat firmalarının Ar-Ge bütçelerini en verimli şekilde kullanması 
ve sınırlı kaynakların en efektif alana kanalize edilmesi için IoT 
teknolojisi belirleyici bir rol oynuyor. Dünyaya IoT çözümleri sunan 
Wipelot ise gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle inşaat sahalarını 
daha akıllı hale dönüştürüyor ve sektörü geleceğe hazırlıyor.

İnşaat sahalarının dijitalleşme sürecine rehberlik ediyor
İşletmelerin iş süreçlerindeki temel problemlerin tespit 
edilmesi ve hangi alanda hangi teknolojilerin kullanılacağının 
belirlenmesinde paydaşlarına çözüm ortaklığı yapan Wipelot, 
fizibilite çalışmalarından bütçe planlamasına, personel ve diğer 
kaynakların organize edilmesinden dönüşümü başlatacak olan 
departmanların seçilmesine kadar her aşamada teknolojileriyle 
olduğu gibi uzmanlığıyla da sürece yön veriyor. Wipelot’un yapay 
zekâ temelli IoT teknolojileri; şantiyelerdeki zamanın en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlarken, elde edilen verilerin hacim, hız 

Endüstride yeni bir dönemin kapılarını aralayan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT), hemen her 
alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de güvenlik, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz 
haline geliyor. İnşaat şirketleri için müşterilerinin giderek özelleşen taleplerine yanıt verilmesini kolaylaştıran 
yapay zekâ temelli IoT teknolojileri; inşaat öncesi hazırlık dönemi, inşaat süreci, iş güvenliği, operasyon ve 

varlık yönetimi aşamalarının en doğru şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağlıyor.
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ve çeşitlilik çerçevesinde değerlendirilmesi için gerekli alt yapıyı 
sunuyor. Yapay zekâ, maliyet planlamasında hata riskini en aza 
indirirken, bakım süreçlerinin kısalması ve satın alma planlamasının 
dijitalize olmasında rol oynuyor. 

İnşaatta zamanı daha iyi planlamaya ve masrafları azaltmaya 
yardımcı oluyor
Küçük ölçekli yapılardan mega projelere kadar her alanda süreçlerin 
verimliliğine katkı sağlayan Wipelot teknolojileri; güvenliği 
artırmak, iş gücü eksikliğini minimize etmek, sürdürülebilirlik 
sağlamak, sağlıklı ekipman kontrolü yapabilmek ve proje bazlı 
ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap verebilmek için şantiyeleri akıllı 
hale getiriyor. Şirket, mühendislerden işçilere kadar her personelin 
kendi iş tanımı içindeki süreçlerini en iyi şekilde yürütmesi için 
bulut sistem entegrasyonuyla multi-lokasyonel projelerin gerçek 
zamanlı takibinden proje planı yönetimine, ekipman takibinden 
akıllı servis ve uygulamalara kadar birçok alanda akıllı iş çözümleri 
sunuyor. 

Takip ve kontrol teknolojide, verim ve hız sahada
İnşaat sektörü iç dinamikleri gereği, personel ve ekipmanların 
konumlarının inşaat sahası içerisinde sürekli değiştiği ve 
dolayısıyla sahadaki personel ve ekipman durumunun anlık 
olarak tespit edilmesini gerektiren kompleks bir yapıya sahip. 
Çok şantiyeli inşaat projelerinde içinde bir kişiyi bulmak ya da bir 
malzemenin ne kadar kaldığını belirleyip ilgili yerlere bildirimde 
bulunmak büyük bir zaman kaybına neden olduğundan tüm bu 
süreç ve adımların takibinin yapılması ve doğru aksiyonların en 
kısa zamanda alınması için devreye Wipelot RTLS ile ekipman-
işçi takibi ve yönetimi giriyor. Bu sistem; ekipmanların mevcut 
konumundan demirbaşların durumuna, işçilerin verimli çalışıp 
çalışmadığından güvenliklerine kadar birçok sorunun yanıtına 
cevap veriyor. Manuel olarak yapıldığında ciddi zaman kayıplarını 

beraberinde getiren tüm bu süreçleri otomatikleştiren Wipelot 
RTLS sistemleri, en zorlu çalışma sahalarında en efektif sonuçları 
sunuyor. 

Gelişmiş uyarı sistemi ile her şey kontrol altında
Birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösteren inşaat projelerinde 
kullanılan Wipelot ürünleri, ekipmanlardan en verimli şekilde 
yararlanarak inşaatı zamanında tamamlamaya ve en önemlisi 
çalışan takibiyle işçi güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. 
Wipelot RTLS sistemlerinin son nesil özellikleri sayesinde istenilen 
kişinin veya ekipmanın hangi şantiyede hangi binada olduğu 
ve ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığı kolayca tespit 
edilebiliyor. Ayrıca kaybolan veya çalınan ekipmanların nerede 
olduğu da kapsama altına alınan bölge içerisinde kolaylıkla 
bulunabiliyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde 
gerçekleştirilen personel ve ekipman takibi ile herhangi bir duruma 
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karşı reaksiyon süresi kısalırken, acil durum çağrı sistemiyle de işçi 
güvenliği açısından büyük avantajlar sağlanıyor. Sahaya gelen 
ziyaretçilerin yetkisi dışında bölgelere girmesi durumunda uyarı 
veren Wipelot RTLS, personelin eğitimini almaması veya yetkisi 
dışındaki bölgelerde bulunması durumunda da uyarı sistemini 
devreye sokuyor.

Çalışma ortamının güvenliğini ve kontrolünü sağlıyor
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre inşaat işçileri 
diğer sektör çalışanlarına göre 3 ila 6 kat daha fazla kazaya uğrama 
riski taşıyor. İş kazası verileri göz önüne alındığında tehlikeli iş 
kolları arasında sayılan inşaat endüstrisinde çalışma sahalarının 
güvenliğinin maksimize edilmesi ise kritik önem taşıyor. Bu 
noktada Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği 

sistemi olan Wipelot ISG, inşaat alanı içerisinde güvenlikle 
ilgili durumlarda gerçek zamanlı uyarılar vererek, çalışanların 
güvenliği açısından geniş çaplı izleme ve denetlemeyi mümkün 
kılıyor. İşçilerin acil durumlarda veya herhangi bir problem 
oluştuğunda yardım istemek için tek bir tuşa basmaları yeterli 
oluyor. Personelin uzun süre hareketsiz kalması durumunda ise 
sistem otomatik olarak hareketsizliği algılayıp işçinin durumunu 
yetkili kişilere iletiyor. Güvenliğin bir diğer adımı olan sahada 
insan-makine birlikteliği konusunda ise Wipelot SafeZone etkili 
çözümler sunuyor. İş makineleri, çalışanlar veya ekipmanlar 
arasında meydana gelebilecek olası kazaları önlemeye yönelik 
bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone, iş 
makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve 
görsel uyarı ile sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.
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Altek’ten Nonwoven 
Kumaş Üretim Atağı

Nonwoven yüzeyler; kesikli veya filament halde, doğal ya da 
yapay liflerden oluşturulmuş, kâğıdı kapsam dışına alan, ipliğe 
dönüştürülmemiş ve birçok bağlama tekniklerinin herhangi birisi 
ile bağlanmış kumaş olarak da tanımlanabilir.

Polipropilen lifleri, dokusuz yüzeylerde en fazla kullanılan 
lif grubudur. Güçlü ve oldukça hafif gramajlı kumaşlar 
yapılabilmektedir. Aynı zamanda kumaş rahat ve yumuşaktır.

Dokunmamış tekstiller, örme ve dokumadan farklı olarak tek 
kullanımlık ve uzun kullanımlık olmak üzere iki farklı amaç için 
üretilmektedir. Tek kullanımlık alanlar hijyen, ıslak mendiller, tıbbi/
cerrahi, hava filtrasyonunda, tek kullanımlık giysi alanlarında 
kullanılırken, uzun kullanımlarda; döşeme ve yatak, ayakkabı ve 
deri, kaplama/lamine, yer kaplamaları/halı tabanı, bina inşaatında, 
jeotekstillerde/inşaat mühendisliğinde, otomotivde, elektronik 
bileşenlerde ve tarımda kullanılmaktadır.

Spunbond; tekstil sanayisinde çok çeşitli uygulamalarda 
kullanılan %100 polipropilen hammaddeden elde edilmiş ve diğer 
kumaşlardan farkı dokusuz (non-woven: örülmemiş, dokuma 
işlemi yapılmamış) olarak tanımlanan bir tekstil kumaş türüdür. 

Meltblown; bir polimer eriyiğinin yüksek hızlı üfleme ile çevrili 
küçük nozullardan ekstrüde edildiği bir mikro ve nanofiber üretim 
yöntemidir. Meltblown kumaşlar genel olarak filtre, tıbbi maske, 
ses yalıtım, endüstriyel temizlik gibi alanlarda kullanılmaktadır. 
%100 Polipropilen (PP) malzemeden üretilen meltblown 
kumaşlarda anti statik özellik bulunmaktadır.

Altek yapı market Safetouch Markası ile; FFP2 maske, FFP3 
maske, Tip IIR maske, medikal maske, lamineli tulum ve önlük 
üretimi yapılmaktadır. Organizedeki fabrikamızda maske için 
kullanılan malzemelerin (Sponbond, Meltblown, Lastik ve tel) 
üretimi yapılmaktadır. Üretimini gerçekleştirdiğimiz bütün 
ürün gruplarına ait standartlara göre temel sağlık ve güvenlik 
gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ürünler üretilmektedir. 
Laboratuvarımızda; Üretimin her aşamasında ürün özellikleri ve 
kullanılan test metotları ile elde edilen sonuçların doğruluğu yeni 
nesil test cihazlarımızla kontrol edilmektedir.

Tek Kullanımlık Tulum;
Tek kullanımlık tulum, giyenin vücudunu ve diğer kıyafetlerini dış 
tehlikelerden korumak için tasarlanmış bir koruyucu giysidir. Ayrıca 
bu tulumlar, çalışılan hijyenik ortamı giyen kişiden kaynaklanan 
kirlilik ve/veya enfeksiyon risklerine karşı da koruyabilir.

Tulumlar tüm vücudu korumak için tasarlanmıştır. Bu, bulaşıcı 
hastalığın kontrolü sırasında sağlık çalışanları için dört dörtlük 
bir koruma sağlar. Tulum kullanımı, potansiyel dışsal tehlikelerin 
büyüklüğü konusunda emin olunamadığında özellikle önem arz 
etmektedir.

Sağlık çalışanları, yüz siperi, N95 diye tabir edilen maskeler, tulum, 
eldiven, çizme vb. ekipmanlardan oluşan eksiksiz bir izolasyon 
ekipmanı giymelidir.

Uygun bir koruma elde etmek için tek kullanımlık tulum, önlüklere 
nazaran COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarla uğraşan sağlık 
çalışanları için daha güvenli bir seçimdir. Tulumda, yaka, sırt, 
bacaklar ve kolları komple saran tek parçadan oluşan, elastik bir 
başlık ve el ve ayak bileklikleri bulunur.

Performans testleri için tek kullanımlık tulumun kumaş, dikiş ve 
komple giysi testlerini başarıyla geçmesi gerekir.
Sıvı nüfuziyet veya partikül sızıntı testleri bir test odasında hassas 

Ömer TEKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı
Altek Endüstriyel Yapı Market
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muayeneler yapan bir uzman tarafından CE işareti vermeye yetkili 
onaylanmış kuruluşlarca gerçekleştirilir.

NOT: Koruyucu giysinin sertifikasının geçerliliği, sertifikanın 
alındığı onaylanmış kuruluşlara sorgulatarak kanıtlanabilir. 

Safetouch TP63 Tek Kullanımlık Tulumlar Type5/6 normlarına 
uyumlu, Safetouch TP64 Tek Kullanımlık Tulumlar ise Type4/5/6 
normlarına uyumlu olarak üretilmektedir.

Yeni Nesil Medikal Maskelerimiz de EN 14683 normlarına uygun
Tıbbi cerrahi yüz maskeler üretilmektedir. Ameliyathanelerde, 
medikal ortamlarda benzer gerekliliklere sahip sağlık hizmetlerinin 
verildiği tüm çalışma ortamlarında kullanmak için tasarlanmıştır.

Bu kapsamda en 14683 TYPE IIR standartlana sahip Safetouch 
yüz maskeleri sizler için önemli bir koruyucu olacaktır. 
Maskelerimiz de kendi üretimimiz olan Antibakteriyel özellikli 
PP hammaddeden yapılmış Spunbond ve Filtrelemeyi doğrudan 
etkileyen Meltblown kumaşlar kullanılmaktadır. Yumuşak elastik 
kulaklı yeni nesil cerrahi maskelerimiz; yüze uygun şekil alabilen 
PP kaplamalı burun teli bulunmaktadır. El değmeden üretilip, el 
değmeden tek tek paketlenerek hijyeni garantilidir. Maskelerimiz 
hassas ciltler için uygun dokuya sahiptir ve lateks, cam elyaf gibi 
alerjik materyaller içermez.

FFP2 maskelerimiz ’de; EN 149 normlarına uygun FFP2 koruma 
sınıfında maske üretilmektedir. Kendi üretimimiz olan Anti 
bakteriyel özellikli PP hammaddeden yapılmış Spunbond 
ve Filtrelemeyi doğrudan etkileyen Meltblown kumaşlar 
kullanılmaktadır. Maksimum konfor sağlayan mükemmel bağlantı 
teknolojisi ile; nefes alması kolay, yüksek performanslı filtreleme 
özelliği sunmaktadır.

FFP3 maskelerimiz ‘de; EN 149 normlarına uygun FFP3 koruma 
sınıfında maske üretilmektedir. Kendi üretimimiz olan Anti 
bakteriyel özellikli PP hammaddeden yapılmış Spunbond 
ve Filtrelemeyi doğrudan etkileyen Meltblown kumaşlar 
kullanılmaktadır. Maksimum konfor sağlayan mükemmel bağlantı 
teknolojisi ile; nefes alması kolay, yüksek performanslı filtreleme 
özelliği sunmaktadır.
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NOVOFERM CALEMATIC
Araç Otomatik Takozlama Sistemi

Ticaretin her geçen gün daha hızlı ve yoğun yaşandığı 
günümüzde; yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında 
oluşabilecek hasar veya kaza riski, işletmeleri emniyetli 
ve kesin çözümler bulmaya yöneltmektedir. İş sağlığı 

ve güvenliği uygulamalarının hareket noktası olan “çalışma 
ortamlarında en iyi yöntemlerin uygulanması” prensibi, risklerden 
arındırılmış çalışma alanlarını zorunlu hale getirmektedir.

NOVOFERM Calematic; basınçlı hava ile çalışan, pasif (kapalı) 
durumda hemzemin görünüme sahip, aktif (açık) olduğunda 
yukarı doğru kalkan takozlardan oluşan bir araç emniyet sistemidir. 
Araçların yükleme ve boşaltma esnasında, yükleme alanlarından 
zamansız uzaklaşmasına engel olur. Böylece; yükleme esnasında 
alandan araç ayrılması ile oluşacak forklift devrilmesi, görevlinin 
düşmesi gibi kazalarla oluşabilecek can ve mal kayıplarının 
meydana gelmesini önler.

Entegre çözümlere uygunluk
NOVOFERM Calematic, kolay kurulum ve kullanım özelliğinin yanı 
sıra, yükleme alanlarındaki rampa ve kapı ile de koordineli çalışarak 
entegre çözümler sunar.  İnsan müdahalesini en aza indirmek 
adına, ilave edilecek modüller ve trafik ışıkları (uyarı lambaları) 
operasyon başlangıcından bitişine kadar şoför ile yükleme alanı 
arasındaki iletişimi sağlar. Yükleme alanında bir yaya varsa, 
entegre modül sayesinde, kullanılan ters takoz kalkarak aracın bu 
bölgeye yanaşmasını engeller. Böylelikle yayanın araç ile binanın 
arasına sıkışması önlenir.

Kolay kurulum, çevre dostu tasarım
NOVOFERM Calematic sistemi modüler, parça sayısı az ve 
kurulumu kolay bir sistemdir. Devre dışı iken yüzeyde hiçbir çıkıntı 
yaratmadığından araçların manevrasını engellemez, teker ve 
jantlarda hasara neden olmaz. Özellikle dar yükleme alanlarında, 
bu özelliği sayesinde önemli derecede hareket kolaylığı sağlar.
Dayanıklı materyalden yapıldığı için uzun ömürlüdür, servis, bakımı 
ve parça değişimi kolaydır. Takozlar hava basıncı ile çalıştığından 
dış alanda elektrik dolayısıyla kaçak veya çarpılma riski oluşmaz, 
sistemde yağ kullanılmadığı için de herhangi bir kazada çevreye 
yağ sızması riski içermez.

NOVOFERM Calematic, henüz inşa halindeki yapılarda 
kullanılabildiği gibi, mevcut bitmiş haldeki yapılara da rahatça 
uygulanabilir. 20 yılı aşkın bir süredir, her türlü hava şartlarında 
sorunsuz çalışan Calematic SC ve gelişmiş versiyonu Calemetic 
DC sayesinde, yükleme alanı ihtiyaçlarına göre farklı çözümler 
sunulabilir.
25 yıla yaklaşan üretim ve hizmet yolculuğunda, ulusal ve 
uluslararası kabul görmüş çalışma ilkelerini benimseyen ve her 
zaman gelişime öncülük etme motivasyonu ile hareket eden   
FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, tüm müşterilerinin gelecek 
hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.

NOVOFERM CALEMATIC Araç Otomatik Takozlama Sistemleri, yükleme alanlarında karşılaşılan olumsuz 
durumlara karşı geliştirilmiş, patentli, ideal ve alanında kendini kanıtlamış çözümlerdir.

Yükleme
alanlarındaki

emniyet çözümünüz!

Dünya Markaları
İstanbul’da buluşuyor!

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Dünya Markaları
İstanbul’da buluşuyor!

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Doğru Eldiven Tercihi İş Güvenliğini ve
İş Performansını Etkiliyor

Yorucu ve yıpratıcı işler zaten yeterince zor. Bir de 
üzerine ellerde kesikler, yanıklar, sıyrıklar ve sinir 
hasarlarının oluşma riskleri, çalışanları iyice yorabiliyor. El 
becerileri gerektiren işlerde hem iş sağlığının hem de iş 

performansının doğru ve kaliteli eldiven kullanımından geçiyor. Bir 
işte gereken en doğru iş eldiveni seçiminin nelere dikkat edilerek 
yapılması gereken en önemli iki şey şöyle:

1. Doğru malzeme seçimini yapın. Uygun iş eldiveni bulmanın 
ilk adımı doğru malzemeyi seçmektir. Çalışmalara bağlı olarak, 
farklı görevleri yerine getirmek için farklı türde malzemelere 
ihtiyaç duyulabilir. Yapılan işlerde kesilme ve delinme riskleri 
çoksa ve inşaat işleri, çevre düzenlemesi, marangozluk, metal 
işleme gibi alanlarda bulunuluyorsa delinmeye ve kesilmeye 
karşı dayanıklı eldivenlere ihtiyaç duyulacaktır. Ağır makineler 
ile bir arada çalışılan ya da çalışanların ellerine malzeme düşme 
riski yer alan ortamlarda çalışılıyorsa darbeye dayanıklı eldivenler 
kullanılmalıyken, herhangi bir kimyasalın kullanımını gerektiren 

işlerde ise süreçte yer alan kimyasallara dayanıklı eldivenler 
gerekir. Ayrıca elektrik işi veya uygulamalı mühendislik içeren 
herhangi bir iş, elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu durumda 
da elektrik çarpması olasılığını azaltmak için deri veya kauçuk 
gibi yalıtkan malzemeleri içeren ve aynı zamanda konforlu 
eldivenler tercih edilmeli. Bu faktörlere bağlı olarak da eldiven 
üretiminde kullanılan poliüretan ve nitril gibi hammadde çeşitleri 
ve eldivenlerin örülme sıklığından üzerlerindeki kaplamaya kadar 
diğer değişkenler sayesinde kullanıcılara zengin alternatifler 
sunulabiliyor.

2. Doğru beden seçimi yapın. Boyutlandırma ve uyum, eldiven 
rahatlığında büyük bir fark yaratır. Yoğun çalışma günlerinde 
iş eldivenleri uzun süre kullanılacağı için eldivenlerin rahat bir 
şekilde ele oturduğundan emin olmak çok önemlidir. Eldivenlerin 
tasarımı söz konusu olduğunda da göz önünde bulundurulması 
gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunların arasında dış dikişlerin 
daha rahat ancak çabuk yıpranabileceği, iç dikişlerin dayanıklı 

Fiziki güç gereken ya da el becerisine dayanan her iş bir çift yüksek kaliteli iş eldivenini hak ediyor. 
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ancak cildi tahriş edebileceği, avuç içi boyunca uzanan dikişlerin 
ise daha fazla konfor sağlayacağı gibi gerçekler bulunuyor. Ayrıca 
uygun olmayan eldivenlerin rahatsızlıktan daha fazlasına neden 
olacağını ve çalışmalar sırasında hareketi kısıtlayabileceği ve su 
toplaması, kas krampları gibi uzun süreli yaralanmalara neden 

olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Eldivenlerin iş için mükemmel olduğundan emin olmak için 
parmaksız ya da yarım parmak, kauçuk kavrama veya dokunmatik 
ekran pedi olup olmadığı yapılan işlerde farklılık oluşturuyor.
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Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
“Binaların tasarımı, inşası ve yenilenmesi 
sürecinde yangın güvenliğine öncelik verilmeli”

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘Yangından Korunma Haftası’ dolayısıyla yaptığı 
açıklamada; yangın güvenliği konusunda yeni inşa edilen ve yenilenen binalarla ilgili uyarılarda bulundu. 
Binalarda yangın güvenliğine yönelik tedbirlerin sorgulanması gerektiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde teknoloji hızla ilerliyor ve binalarımızın da buna ayak 
uydurması büyük önem taşıyor. Örneğin eski teknolojiye göre donatılan binalardaki elektrik tesisatı bugünün 
ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Dolayısıyla güvenli yapılara sahip olmak için orta-uzun vadeli planlarla 
hareket edilmesi, binaların tasarımı, inşası ve yenilenmesi dahil tüm süreçte yangın güvenliğine öncelik 

verilmesi gerekiyor” dedi. 

25 Eylül-1 Ekim ‘Yangından Korunma Haftası’ kapsamında 
bir açıklama yapan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, toplumun yangına karşı güvenli yapı 

bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yangın güvenliği 

tedbirleri konusunda olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim 
mekanizması oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirten 
Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: 
“Yeni inşa edilen tüm yapıların kullanım amacına, tehlike sınıfına 
ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması 

SEKTÖREL HABER
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çok önemli. Ayrıca bu binalarda yangın dayanım testleri yapılmış 
sertifikalı malzemelerin ve sistemlerin kullanılması gerekiyor. 
İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin 
imalat ve montajları, yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. 
Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi 
ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla proje, 
imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından 
kontrollerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun 
olarak gerçekleştirilmesi şart. 
Binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit 
etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi, 
yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için 
bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı. Özetle, 
doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında 
bakım, denetim ve doğru işletme, yangın güvenliği tedbirlerinin 
sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmeli. 
Binalarda tasarım, yapım ve kullanım safhalarında alınması 
gereken tedbirler ve malzeme kullanımına yönelik hüküm ve 
gereklilikler, 2015 yılında son revizyonu gerçekleşen Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in kapsamında yer 
alıyor. Alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ancak 
bu hükümler ve gereklilikler çerçevesinde yapılan uygulamalar 
sayesinde sağlanabiliyor. Mevcut yönetmeliğin güncel şartlara 
göre revizyonu büyük önem arz ediyor. 

‘Derin yenileme’ sürecinde yangın güvenliği tedbirleri dikkate 
alınmalı 
Elektrik ve su tesisatı, ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, 
yalıtım dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve vitrifiye, 
pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alanı kapsayan 
‘derin yenileme’ sürecinde de yangın riskinin özellikle dikkate 
alınması gerekiyor. Örneğin eskimiş kablo sistemlerinden dolayı 
çıkan yangına karşı bile yenilenmesi gereken binalar var. Eski 
teknolojiye göre elektrik tesisatı bulunan binalar günümüz 
şartlarındaki elektronik aletlerin ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça 
zorlanıyor. Aynı zamanda çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir 
binalara sahip olma adına binalarımızın farklı seviyelerde 
yenilenmesine ihtiyaç var.

“Tüm yangınlara karşı önlem almalıyız”
Ayrıca temmuz ayı sonunda Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan 
ve günler süren mücadele sonucu büyük bir güçlükle söndürülen 
orman yangınları da, toplum olarak tüm yangınlara karşı önleyici 
faaliyetleri hızlandırmamız gerektiğini ortaya koyuyor.”

Tayfun Küçükoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel iklim 
değişikliği, kentsel hayatın artan ihtiyaçları, yangın ihtimalini 
artıran kritik gerçekler. Yangın ihtimaline karşı yüksek duyarlılıkta, 
bilinçte ve proaktif anlayış ile tedbirlerimizi almalıyız.”
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İş Sağlığı ve Güvenliğine
Yeterli Önemi Veriyor musunuz?

Güncel verilere göre Türkiye’de iş kazalarının en çok görüldüğü alanlar arasında madencilik 
ve taş ocaklığı, kanalizasyon ve atık yönetimi faaliyetleri, imalat, inşaat, konaklama 

ve yiyecek hizmetleri bulunuyor. Ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise en fazla inşaat 
sektöründe yaşandığını vurgulayan uzmanlar, iş güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasının 

ülke açısından önemli bir sorun olduğunun altını çiziyor. İş güvenliğini önemsemeyen 
yönetimin olduğu iş yerlerinde çalışanların ve iş güvenliği bilinci olmayan çalışanların risk 

altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar, İSG kültürünün yaygınlaştırılması alanında iletişim 
araçlarının daha aktif kullanılması, sinema, tiyatro, diziler gibi medya organlarında İSG 

kültürünün yer almasına yönelik çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yapıyor.

SEKTÖREL HABER
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Günden güne artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, 
birçok çalışanın iş yerindeki güvenliğine dair yeni 
endişeleri ortaya çıkarıyor. Bu süreçte iş güvenliğine 
yeteri önem vermeyen kurumlar yüksek iş kazası riski, 

güvensiz çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları 
ve meslek hastalıkları ile karşılaşıyor. Bir iş yerindeki çalışanların 
daha sağlıklı biçimde çalışmalarına devam etmesi, iş faaliyetlerini 
en etkili biçimde yönetmesi ve neticesinde güvenli bir ortamın 

oluşturulması için kurumların iş sağlığı ve güvenliğe son derece 
önem vermesi gerektiğini vurgulayan Kurumsal Çözümler Direktörü 
Murat Şengül’e göre, iş yerini daha güvenli hale getirmenin 5 etkili 
yolu bulunuyor.

1. Çalışanlarınızı eğitin. Temel bir iş sağlığı eğitimi almak, acil bir 
duruma müdahale esnasında her şeyi değiştirebilir. Çalışanların 
eğitimli olması durumu daha iyi yönetmenize ve iş yerini daha 
güvenilir hale getirmenize katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, sağlık 
ve güvenlik eğitimine yeterli önemi verdiğinizden emin olun ve 
çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olmalarını sağlamak 
için bir izleme platformu kullanın.

2. İş yerinizi inceleyin. Gevşek teller, altyapı sorunları ve engellenen 

yangın çıkışları gibi potansiyel tehlikeleri gözden kaçırmak 
kolaydır. Bu nedenle, düzenli olarak güvenlik denetimleri yapın ve 
oluşabilecek risklere karşı çalışanlarınızı uyarın.

3. Olayları detaylı olarak ele alın. İşler ters gittiğinde konunun 
özüne inin ve yetkililere olayı açıklayıcı dokümanlar sunmanız 
gerekebileceğini unutmayın. Yaptığınız denetimleri ve sahip 
olduğunuz sertifikaları takip etmeniz son derece önemlidir. 

Herhangi bir zamanda güvenlikle ilgili tüm konuları 360 derece 
görebilmeniz için bir izleme sistemi kullanın.

4. Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği planına sahip olun. Her işyerinin 
kendi tehlikeleri vardır. Bu yüzden kendi tehlikeli alanlarınızı 
değerlendirin ve acil bir durumda ne olması gerektiğini düşünün. 
Bu konu özelinde bir plan oluşturun ve çalışanlarınızın plandan 
haberdar olmasını sağlayın.

5. Ekipmanlarınızı kontrol edin. Çalışanlarınızın kullanacağı kişisel 
koruyucu donanım kitlerinin güvenlik açısından kontrol edilmesi 
hayati önem taşır. İlgili süreç için gerekli sertifikalara sahip ve 
kullanıcı dostu ekipmanların seçildiğinden emin olun, ekipmanların 
düzenli olarak kontrollerini ve bakımlarını yapmayı unutmayın.
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Ehil İş Güvenliği,
Yurt İçi ve Yurt Dışında 
Bilinen Bir Marka 
Olmak Hedefinde

Ahmet Yasir Demir / Genel Müdür

2016 yılında, kendi markası olan Prokotek markasıyla ilk 
ithalatını gerçekleştiren Ehil İş Güvenliği, merkezi Bursa 
Küçük Sanayide yer alan 600 metrekare kapalı alanda 
üretim yaparak müşterilerine hizmet sunuyor.

Türkiye geneline hitap eden bir firma olma yolunda çalışmalarına 
devam ettiklerini ve amaçlarının yurt içi ve yurt dışında tanınır 
bir marka haline gelmek olduğunu belirten Ehil İş Güvenliği 
Genel Müdürü Ahmet Yasir Demir, başta eldiven olmak üzere, 
iş güvenliği alanında birçok ürün grubuyla hizmet verdiklerini 
söylüyor. TİGİAD üyesi olarak görüşlerine başvurduğumuz Ahmet 
Yasir Demir ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

YENİ ÜYE - RÖPORTAJ
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Merhaba, kısa bir zaman önce TİGİAD üyesi oldunuz. Öncelikle 
hayırlı olsun. Okuyucularımız için kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 
1986 Samsun doğumluyum. Aslen Bursalıyım. 2004 Bilgisayar 
Programlama Bölümü mezunuyum. 2010 yılında iş güvenliği 
sektörüne adım attım. 2013 yılı ocak ayında Bursa’da Ehil İş 
Güvenliği Ltd. Şti. firmasını kurdum. Bu yıldan itibaren firmanın 
genel müdür pozisyonunda görev alıyorum. 

Şirketiniz hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz?
Firmamız 2013 yılında Bursa’da kurulmuştur. 2016 yılında, kendi 
markası olan Prokotek markasıyla ilk ithalatını gerçekleştirmiştir. 
Amacımız, markamızı yurt içinde ve yurt dışında tanınır bir marka 
haline getirmektir. Bölgesel bir güç olmak yerine, Türkiye geneline 
hitap eden bir firma olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 
İş güvenliğini sadece bir ticari faaliyet olarak görmemekle birlikte, 
profesyonel bir anlayışla, çözüm odaklı bir strateji izlemektedir. 

Şirketimizin genel merkezi Bursa Küçük Sanayide 600 metrekare 
kapalı alanda yer almaktadır. 11 çalışma arkadaşımız ve 6 araçlık 
parkurumuzla, değerli iş ortaklarımıza hizmet vermekteyiz. 
İş güvenliği alanında hangi ürün gruplarınız ile hizmet 
veriyorsunuz?  Ürün gamınızdan bahseder misiniz?
Firmamız ağırlıklı olarak iş eldivenleri üzerine hizmet vermektedir. 
Fakat iş güvenliği ile ilgili her grupta varlığını sürdürmektedir. 

TİGİAD’dan beklentileriniz nelerdir?
Bu oluşumdan beklentimiz, iş güvenliği hizmet dalının Türkiye’de 
benimsenmesine yardımcı olmasıdır. Bu sektör başlı başına bir iş 
koludur. Yıllardır alışılagelmiş kalıplardan çıkmamız adına olumlu 
bir gelişme olarak görmekteyim.  

Son olarak eklemek istedikleriniz ve okuyucularımıza mesajınız 
var mı?
Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim.
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Plan ve Programlı
Çalışmak

Günlük yaşamımızda her türlü koşulda plan ve program 
yapmak zorunda olduğumuz kaçınılmaz bir yaşam 
tarzımızdır. Birey, öğrenci, aile, işletmeler, kurumlar ve 
devlet plan ve program yaparak organize olmaktadır. 

Çünkü plansız ve programsız bir yaşam tarzı düşünülemez.
En basitinden bir emekli gününü elektrik, su parası yatıracağım, 
dostlarıyla buluşup sohbet edeceğim, marketten alışveriş 
ettikten sonra tekrar eve dönüp gazete, dergi, kitap okuyacağım 
gibi program içindedir. Bir öğrenci ise sınava hazırlanacağım, 
arkadaşlarımla buluşacağım, sinemaya gideceğim, futbol 
oynayacağım gibi beyninde programı uygulamakla meşguldür.

Bir satış işletmecisi ise, satışlarımı arttırmak için kampanya 
yapacağım, ürün çeşitliliğime iki üç çeşit ekleme yapacağım, 
tahsilat şeklimi en uygun seviyeye getireceğim gibi plan dahilinde 
faaliyetini sürdürmeye çalışır.
Bir üretim işletmesi ise ürün gamını nasıl çoğaltabilirim, üretim 
kalitesini nasıl arttırabilirim, tedarik maliyetlerini nasıl düşürebilirim 
gibi soruların cevabını bulmakla uğraşır.
Yukarıda sözünü ettiğim plan ve programı anlatmaya çalışayım. 
Plan karar verilen bir konu veya işin ana hatlarıdır. Örneğin bu malı 
satamaya karar vermek bir plandır. Fakat satış şekillerini belirlemek, 
şu bölgelerde aktif olmaya karar vermek bir programdır. Başka 

Zafer ÖZCİVAN
Ekonomist
zozcivan@hotmail.com
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bir ifadeyle makro ve mikro ekonomiye benzer. Bir bilançonun 
alacaklar konusu makrodur ama alacakların detayına inmek mikro 
olarak açıklanabilir.
İşletmelerde genel prensip; Bütçe-Plan-Program-Eylem =Başarı 
prensibi olarak eğitim birimlerinde kullanılmaktadır.
Sözü fazla uzatmadan ekonomide plan ve program konusuna 
getireceğim. Hükümet olarak baktığımızda her yıl aralık ayında 
yapılan bütçe görüşmelerini heyecanla izlemekteyiz. Her bakanlık 
önümüzdeki yıl içinde yapacağı hizmetler için gerekli harcama 
kalemlerini tek tek tahmin ederek bir bütçe oluşturur ve bakanlar 
kuruluna sunar. Yapılan oylamayla bütçe kabul edilir veya edilmez.
Örneğin iç işleri veya milli savunma bakanlıklarının bütçelerinde 
terör le mücadele için harcanacak rakamlar belirlenir. Trafik veya 
yolların düzeni için tahminler yapılır.
Tarım bakanlığında ise çiftçiye verilecek destekler, gıda ithalatına 
ayrılan para miktarı, tohum, ilaç gibi giderler ele alınır.
Maliye bakanlığında ise toplanacak vergi miktarı, merkez bankası 
rezervleri vd. unsurlar yer alır.

Bayındırlık Bakanlığı bütçesini de genel olarak ülkede yapılacak 
yatırımlar oluşturur.
Daha fazla uzatmadan bakanlıkların bütçeleri konsolide edilerek 
devletin yıllık bütçesi elde edilir.
Her bakanlık, uygulayacağı planı göz önüne alarak yıllık 
programlarla hizmet verme gayreti içindedir.
Sonuç olarak devlet kurumlarında plan ve programsız hiçbir işlem 
gerçekleştirilmez ve bakanlar kurulunun onayı istenerek güven 
tazelenir.
Tercih edilen bütçenin yıl sonunda fazla vermesidir ama ülkemizde 
maalesef bütçe açığı ile karşılaşmaktayız.

Bütçenin açık vermesinin sebepleri arasında vergi gelirlerinin 
beklenene verememesi, olağanüstü doğal afetlere giden rakam, 
hesapta olmayan bazı terörle mücadele kalemleri, ithalatın daha 
fazla olması gibi olaylar sayılabilir.
Yukarıda anlatmaya çalıştığım plan ve programsız yapılan her 
türlü işlemin başarısızlıkla sonuçlanacağı kesindir. En küçük sosyal 
birim olan aile de de plan ve program dahilinde bütçe oluşturulur.
Merkez bankası da para politikalarını uygularken faiz döviz kuru 
dengesini bir plan ve program dahilinde uygular. Örneğin 2021 
yılı sonunda dolar kuru 7,5 TL olacağı varsayılarak bütün girdi 
ve çıktım maliyetleri hesaplanır. Dolar kurunu yıl sonunda 7,5 TL 
olmasını ve enflasyonu da %6 seviyesinde olacağını planlayan 
merkez bankası, tedavüldeki para miktarını, yurt dışından gelecek 
yatırımcıların getireceği sıcak parayı, vergi gelirlerini, işsizlik 
oranlarını, ithalat politikalarını hedefe uygun olarak programlar. 
Mesela döviz kuru yükseldiğinde merkez bankası rezervlerini 
kullanarak piyasaya döviz sürer ve yükselişi kontrol altına alacak 
programı uygulamış olur.
Bir başka örnek de ticaret bakanlığından verelim. Ülkede üretimi 
yeterli düzeyde gerçekleşen ürün veya ürün grupları için ithalatı 
azaltmak amacıyla gümrük vergisi koyabilir ve döviz kaybını 
önlemek, yerli üretimi destekleyecek bir program dahilinde 
faaliyet gösterir.
Aynı veya benzer bir program tarım bakanlığı için de geçerlidir. 
Ülkede yüksek fiyatlara engel olmak amacıyla ithalatta bazı gıda 
ürünleri için uygulanan vergileri kaldırarak fiyatların yükselmesine 
enflasyonist baskı yaratacak önlemler alabilir.
Sonuç olarak her kurum veya kuruluşta plan ve program esastır.

Saygılarımla.
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Egzersiz Yapanların Mutlaka 
Tüketmesi Gereken Besinler!

Vücudunuzu doğru şekilde besleyerek, vücudunuzun 
ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilir ve yaptığınız 
egzersizden daha etkili şekilde yararlanabilirsiniz. İşte 
egzersiz yaparken tüketmeniz gereken harika besinler!

• Yulaf
Konu kaslarınızı spora hazırlamak olduğunda, en iyi tercih kompleks 
karbonhidrattır. Karbonhidratlar spor boyunca kaslarınızın 
çalışması için ihtiyacı olan glikozu sağlar. Kompleks karbonhidrat 
yapısında olan tam tahıllı kaynaklar, yavaş sindirildiği için egzersiz 
sırasında kan şekerinizi dengede tutar ve enerjinizi yüksek tutar. 
Yulaf en sağlıklı tahıl çeşitlerinden biridir. Glüten içermeyen yulaf 
vücut için elzem vitamin, mineral, lif ve antioksidanları barındırır. 

Beta-glukandan ve liften zengin bu harika besin, performansını 
arttırmak isteyenler için oldukça sağlıklı bir seçimdir.

• Kahve
Eğer gün içerisinde kahve tüketmekten vazgeçemeyenlerdenseniz, 
size harika bir haberim var. Egzersiz yapmadan 1 saat önce 350 
ml kadar kahve tüketmek daha uzun süre egzersiz yapmanızı 
destekleyebilir ve dayanıklılığınızı arttırabilir. Kafein ayrıca yaşla 
birlikte azalan kas kütlesini onarmaya ve yeni kas yapımına da 
yardım eden etken maddeler içeriyor. Spor öncesi tüketilen 
bir fincan kahve doku ve kas yaralanması riskini azaltarak kas 
dokusunun daha genç ve esnek kalmasını sağlıyor. Kahvede 
bulunan kafein ayrıca yağ ayrıştırıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle 

Formda kalmanın anahtarının; düzenli, dengeli beslenme ve egzersiz yapmaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz. 
Sağlıklı bir bedene sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı.

Dyt. Derya FİDAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Okan Üniversitesi

KONUK YAZAR
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spor öncesi kahve tüketerek daha fazla yağ yakmak mümkün. 
Tabii tükettiğiniz kahvenin yağsız ve kremasız olması şartı ile.

• Zencefil
Tüm egzersiz çalışmalarınız kas ağrısıyla mı sonuçlanıyor? Bu 
durumda ilaçlara başvurmak yerine zencefili kullanmayı deneyin. 
Günde 240 ml zencefil çayı içmek en fazla 10 kalori alınmasını 
sağlıyor. Bunun yanında tok tutucu bir etkisinin olması onun 
açlığınızı kontrol etmenize yardımcı olmasını sağlıyor. Bu bitki 
çayını taze, dövülmüş zencefil kökleri ile hazırlayabilir veya 
zencefil tozunu kullanabilirsiniz.

• Yağlı Tohumlar;
Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar çok iyi bir antioksidan 
kaynağı olmakla birlikte flavonoidler, fenolik asit ve immün sistemi 
destekleyen E vitamini bakımından zengindirler. Bu öğelerin 
hepsi vücudu serbest radikallere karşı korur. Kuru yaban mersini 
ile karıştırın, salataya ekleyin ya da ilave kas tamir edici etki için 
protein shake’inize bir kaşık yağlı tohum alternatiflerinden birini 
veya badem ezmesi katın. Badem protein katkısı sağlayarak 
yaptığınız smoothie’yi iyi bir sporcu içeceğine dönüştürecektir.

• Lor peyniri
Egzersiz sonrası kaslarınız, onarım ve yeniden yapım için proteine 
ihtiyaç duyar. Süt kesiği olarak da adlandırılan lor peyniri, oldukça 
zengin protein içeriğiyle size çok uygun. İçerisine 1 çay kaşığı 
kadar ekleyeceğiniz çörek otu ile yağ asidinden dengeli bir 
alternatif olarak alabilir. 2 dilim wasa üzerine ¼ adet avakado ile 

renklendirip tüketebilirsiniz.

• Su
Bir saat ya da daha uzun süre egzersiz yapacaksanız veya 
fazla terliyorsanız, su vücudunuz için muhteşem bir içecektir. 
Vücudunuz için yeterli sıvı alınıp alınmadığını bilmenin en kolay 
yolu; egzersiz öncesi ve sonrası tartılmak. Kaybettiğiniz her yarım 
kilo için 2-3 bardak su içmeniz gerekir.

• Hurma
Lif oranın yüksek olması, midede uzun süre kalarak sindiriminin 
yavaş olmasını sağlıyor. Böylece kendimizi daha uzun süre tok 
hissederek, besin tüketimini azaltmış oluyoruz. İçerdiği yüksek 
orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı 
hızlandırıcı etkileriyle kilo verme sürecinde yardımcı oluyor. 
Ancak unutmamak gerekir ki 4 adet hurma bir porsiyon meyveyle 
eşdeğer olup, ortalama 60 kalori içeriyor. Spor sırasında enerjiyi 
yükseltici karbonhidrat, potasyum ve demir içerir. Potasyum, 
doğal olarak sıvı dengesini sağlayıp, dehidratasyonu (su kaybını) 
engeller ve böylece kas kramplarını da ortadan kaldırır.

Sporunuzu yaparken yukarıda bahsettiğimiz besinleri birlikte 
ve kararında tükettiğiniz takdirde, yapılan egzersizden yüksek 
oranda fayda sağlayabilirsiniz. Ancak tüm bunların yanında, 
egzersiz saatlerinizi öğle sıcaklarına denk getirmeyecek şekilde 
yapmanız ve su alımınızı asla ihmal etmemeniz, beden sağlığımız 
için oldukça önemlidir.
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Sanayide Çalışanlar İçin 
Güvenli Solunum Ortamı 
Hayati Önem Taşıyor

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Dräger Türkiye iş birliği ile düzenlenen “Solunum 
Korumasından Fazlası: Etkin Koruma ve Denetim Süreçleri” başlıklı webinarda sanayi tesislerinde çalışanlar 
için solunum korumasında olması gereken özellikler, farklı ortamlar için uygun solunum koruma cihazları ve 

bu cihazlara yönelik denetimlerde dikkat edilen unsurlar konuşuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile medikal ve 
korunma teknolojisi alanlarında “Yaşam için Teknoloji” 
anlayışını benimseyerek üretim yapan Dräger Türkiye 
ortaklığıyla gerçekleştirdiği webinarda sanayide çalışanlar 

için güvenli solunum ortamının önemi üzerinde duruldu. Konunun 
önemine dikkat çekmek ve alınması gereken koruyucu önlemlerin 
altını çizmek amacıyla Bakanlık adına Çalışma Uzmanı Serdar 
Ertuş ve Dräger Kişisel Koruyucu Donanımlar Satış ve Kanal 
Yöneticisi Arcan İçelli konuşmacı olarak katıldı. 

Çalışma Uzmanı Ertuş’un konuşmacı olduğu “Uygun Kişisel 
Koruyucu Donanım Seçimi” başlıklı bölümde; ekipman seçiminde 
yapılan iş ve kullanıcı denklemi ile yola çıkılması gerektiği belirtildi. 

Ertuş, “İlgili risk, işyeri ortam şartları, yerine getirilen görev, kullanım 
süresi ve işin özellikleri ile kişinin sağlık durumu, kullanımı, uyumu 
ve kişisel tercihleri eşleştirilerek doğru solunum cihazı seçimi 
konusunda yardımcı olunuyor” ifadesini kullandı. Etkili solunum 
koruması sağlamanın dışında ayrıca Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği’nin dikkate alınması gerektiği belirtilerek; işyerlerinin 
sorumlulukları, standartlar, kullanım kılavuzları ve özellikle İSG 
uzmanlarını ve mühendisleri ilgilendiren mevzuatların önemi 
üzerinde duruldu.

SOLUNUM KORUMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Hava, %21 oksijen ve çeşitli gaz ve değişkenlerden meydana 
gelmektedir. Havadaki oksijen oranı düşerse birey bunu 

SEKTÖREL HABER
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burnuyla algılayamaz fakat oksijen miktarının düşmesi yaşamı 
tehdit eden bir unsurdur. Endüstriyel firmalar düzenli olarak 
sıvı azot kullanmaktadırlar. Azotun buharlaşması havadaki 
oksijen miktarının düşmesine neden olur bu da havadaki oksijen 
yoğunluğunu azaltır.  

Bunun dışında kirleticiler olarak adlandırılan zararlı madde ve 
karışımlar da sanayi tesislerinde çalışanların hayatlarını tehdit 
eden başka bir unsurdur. Mineral tozu veya hidrojen siyanür gibi 
doğada bulunan ya da araç egzoz gazları ve endüstriyel dumanlar 
gibi sentetik veya insan üretimi olan gazlar; yaşamları yüksek 
derecede tehdit etmektedirler.

ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN DOĞRU ÇÖZÜMLER 
Dräger Safety Korunma Teknolojileri Satış ve Kanal Yöneticisi 
Arcan İçelli, Dräger’in sunduğu çeşitli solunum koruyuculardan 
bahsettiği webinarda; “Her koşul için doğru kişisel koruyucu 
ekipman” olarak adlandırılan Dräger’in solunum koruyucu 
ekipmanları; kullanım süreleri uzun, havadan bağımsız nefes 
alma imkanı sunan ağır solunum korumasından; filtrelerle kişileri 
havadaki parça ve partiküllerden koruyan yarım ve tam yüz 
maskesi ve toz maskesi gibi hafif solunum korumasına kadar olan 
Dräger’in geniş ürün portföyü de tanıtıldı.
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Türkiye İş Güvenliği İş Adamları 
Derneği (TİGİAD)’nden

Yangın Ekiplerine
Destek ve Fidan Bağışı

TİGİAD yönetimi yaşanan orman yangınları nedeniyle yok olan 
ormanlara destek olmak için, her bir üyesini temsilen tema vakfına 89 
fidan bağışlayarak yeniden yeşillenecek ormanlarımıza destek oldu.

Yaşanan orman yangınlarında mücadele eden gönüllüler için ihtiyaç 
duyular başta yanmaz eldiven ve ayakkabı olmak üzere birçok Kişisel 
Koruyucu Donanım TİGİAD üyeleri tarafından gönüllülere bağışlandı. 
Anadolu yakasından Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan üye Erataş 

firması, Avrupa Yakasından ise Yönetim Kurulu Başkanı üye İş Koruma 
firması tarafından Marmaris ve Bodrum’a gitmek üzere gönderilen 
iki araç yapılan bağışları afet bölgesine ücretiz taşıdı. TİGİAD tüm 
gücü ile ihtiyaç duyulan her şeyi temin etmek için elini taşın altına 

koymaktan çekinmedi.
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Yangın Pompaları ile Yangına Müdahale,
Hayati Önem Taşıyor!

Ülkemizde her yıl 25 Eylül’de başlayıp 1 Ekim’de sona eren “Yangından Korunma Haftası” kapsamında 
açıklamalarda bulunan Cem Hanedanoğlu, “Yangın Pompaları”nın yangınla mücadelede hayati önem 

taşıdığını vurguladı. 

Hanedanoğlu: “Binalarda veya endüstriyel tesislerde oluşabilecek yangınlarda, itfaiye ekipleri, olay yerine 
ulaşmadan önce yangın pompaları ile yangına müdahale edilmesi hem yapıların korunması hem de binada 

yaşayan insanların güvenli bir şekilde olay yerinden tahliye edilmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Pompa sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Masdaf, 
“Yangından Korunma Haftası” (25 Eylül-1 Ekim) dolayısıyla 
yangınla mücadelede etkili çözümler sunan “Yangın 
Pompaları”nın önemine dikkat çekti. 

Zararları minimuma indirmek mümkün
Yangın pompalarının, tüm bina tasarım ve uygulamalarının 
vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu belirten Masdaf Satış Müdürü 
Cem Hanedanoğlu, etkili çalışan bir yangın pompası ile yangınların 
neden olduğu zararların minimuma indirilebileceğini belirtti.

Güvenli Tahliye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 
verilerine göre yılın ilk sekiz ayında İstanbul’da 11 bin 713 yangına 
müdahale edildiğini ifade eden Hanedanoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti: “Fabrikalardan konutlara, alışveriş merkezlerinde 

okullara, hastanelerden hava alanlarına kadar tüm tesisler her 
an yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu tür yaşam 
alanlarında meydana gelebilecek yangınlarda, itfaiye ekipleri, olay 
yerine ulaşmadan önce yangın pompaları ile yangına müdahale 
edilmesi hem yapıların korunması hem de binada yaşayan 
insanların güvenli bir şekilde olay yerinden tahliye edilmesi 
açısından büyük önem taşıyor.

Yangınla mücadelede etkili sistem çözümü
Masdaf olarak Amerikan Yangından Korunma Kurumu NFPA’nın 
(National Protection Association) standartlarına uygun olarak 
geliştirdiğimiz “Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompaları” ile binalarda 
ve endüstri tesislerindeki sulu yangın söndürme sistemlerinin 
basınçlandırılmasını sağlayarak, yangınla mücadelede etkili 
sistem çözümü sunuyoruz.

SEKTÖREL HABER
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Köpük Nitril Kaplama 
Teknolojisiyle Üretilen 
Hafif Montaj Eldiveni
Elleriniz Bizimle Güvende...

Ellerinizi mekanik
risklerden koruyoruz.
bursaeldiven.com



JONESCO 
ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ 

%100 Geri Dönüşümlü PE-Polietilen Kimyasal Maddelere Dayanıklı 
 

250 lt ve 485 lt. Kapasiteli 1,2 ve 4 Varillik Döküntü Toplama Paletleri  

     
20,30,40,60,100 Litrelik Döküntü Toplama Tavaları 

    
450 lt. Kapasiteli 2 ve 4 Varillik Yatay Depolama ve Döküntü Toplama Rafları 

     
1120 Lt. Kapasiteli 1 ve 2 IBC Tank Döküntü Toplama Paletleri 

 
 

Daha fazlası için lütfen www.canis.com.tr adresimizi ziyaret ediniz… 



9000 Serisi TAM YÜZ MASKE TEK FİLTRELİ

Kesinlikle çok hafif

Sadece 360 gr

Lens direkt maske gövdesine eklenmiştir.

Güvenli, hafif ve düşük bakım

TECRÜBENİN 45. YILI





Kulanımı kolay indikatörlü
alüminyum otomatik tokalar

Konumlandırma için elastik kolonlar 
 

 

Herbiri 25 kg taşıma kapasiteli 4 adet
malzeme taşıma halkası

25 kg Malzeme taşıma askısı

Kolay ayarlanabilir hızlı tokalar

 

 

Kullanımı kolay özel tasarım
alüminyum alaşım D-halkaları

 

 

Antibakteriyel ve ergonomik
yastıklar

Düşüş İndikatörü

 
 

 
 

 
 

 

 

Bilgisayarlı CNC makinalarda 
dikilen bonded tip dikiş ipliği

 
Kullanımı kolay özel tasarım

alüminyum alaşım D-halkaları

KAYAGRUBU





Asecos Tek Yetkili Türkiye Temsilcisi

www.labmarker.com  |  www.labmarkershop.com  |  info@labmarker.comLabmarker Dıș. Tic. Ltd. Ști.

t: +90 850 850 55 44
f: +90 850 850 55 45

İstasyon Yolu Sokak No:3 34840 
Altıntepe / Maltepe / İSTANBUL
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Acil Göz ve Vücut Duşları

Toz koruma kapağı

El kumandalı, sürekli akışlı

2 adet göz duş başlığı dahil toplam 
3 duş başlıklı vücut duşları

Duvara veya masaya monte edilebilir 
alternatifler (45° veya 90° eğim)
Paslanmaz çelik kaplı esnek boru

1 veya 2 başlık alternatifli göz duşları
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İlk yardım ürünleri üreticisi daha güvenli iş yerleri yaratmak için Uygulama teknolojisinden faydalanıyor 

Uluslararası ilk yardım ürünleri üreticisi Plum Safety, güvenlikten sorumlu personelin kullanma tarihi 
geçmiş güvenlik ürünlerini kolayca tespit edebilmesi için bir uygulama geliştirdi. Ürün geliştirmeye 

uygulama teknolojisinin dahil edilmesi, gelecekteki ürünler ve çözümler için büyük potansiyele sahip. 

“İş yeri güvenliği konusunda uygulama teknolojisinde büyük potansiyel görüyorum ve bunu keşfetme 
konusunda istekliyiz. Daha güvenli bir iş yeri için katkı sağlamak istiyoruz ve daha iyi çözümler sunabilmek 
için ürünlerimizi geliştirirken uygulama teknolojisi kullanıp kullanamayacağımızı görmek istedik – bunu 

yapacağız.” Bo Winther Barkholt, CEO

Plum Safety Reminder, son kullanma tarihlerini, yangın 
söndürücülerin, zincir askılarının, merdivenlerin ve benzerlerinin 
zorunlu güvenlik kontrollerini yönetemeye yarayan ücretsiz, 
kullanımı basit ve verimli bir araçtır, otomatik e-posta uyarılarıyla 
eksiksiz ürün hakimiyeti sağlar. 

Android ve IOS için indirin: https://qrco.de/bbtmh3 



MEKANİK KORUMA
KURU ve AZ YAĞLI ORTAMLAR
HASSAS İŞLER

YENİ

ULTRANE 641

ULTRANE 541

Ekran

Dokunmatik

EN388

4121A

EN407

X1XXXXKonfor
Yüksek El Hassasiyeti
Dokuma kumaş inceliği sayesinde hassas işler 
için ele oturma ( çap 15 )
Kusursuz hava sirkülasyonu sayesinde daha iyi 
bir terleme kontrolü
 
Dayanıklılık
Özel kaplama işlemi: Dayanıklılıktan taviz 
vermeden esneklik, kaydırmaz tutuş ve nefes 
alabilirliği bir araya getiren özel kaplama süreci
 
Cilt koruması
Silikonsuz ve Boya izi bırakmaz 
DMF içermez 
Oeko-Tex® onaylıdır 
Dermatolojik olarak onaylıdır

www.tr.mapa-pro.com

Çalısan her
EL için özel
bir Çözüm

Mapa_AZ_Tigiad_A5q_Mekanik_TR_RZ.indd   1 09.03.20   14:54

Tüm ürünlerimiz %100 tabii kauçuktan üretilmiştir.

TS EN ISO 20345

TS EN ISO 20347

Sanayi, ağır sanayi, inşaat,
tarım, hayvancılık ve 
ıslak zemin gibi ortamlarda 
kullanılmaya uygundur.

Antistatik
Kevlar taban koruyucu

SRC kaymaz taban
Şok absorban taban
Su geçirmez
Petrol ve türevlerine karşı 
dayanıklı

Metal içermeyen kompozit
burun koruyucu
Hafif ve ergonomik tasarım





BAŞKANLARIMIZ

YÖNETİM KURULU

1. Dönem Başkan
BEKİR ERKUŞ

2 Dönem Başkan
ERDOĞAN EVRAN

3. Dönem Başkan
ENGİN ÇELİK

4. Dönem Başkan
ALİ KAYA

5. Dönem Başkan
M. EMİN KUŞÇU

6. Dönem Başkan
GÜLAY YASAN

7. Dönem Başkan
FATİH FURTUN

8. Dönem Başkan
Cep: 0532 407 63 62

E-mail: arda@iskoruma.com

ARDA ATAOĞLU

İŞ KORUMA İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

1984 İstanbul, Şişli doğumluyum. Lise eğitimini Nışantaşı Anadolu Lisesinde 
tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesinde önce “İşletme” bölümünde lisans ve 
daha sonra “global marketing” bölümünde yüksek lisansımı tamamladım.

Her ne kadar mektepli sayılsam da çocukluk yaşlarımdan itibaren babasıyla işe 
giderek, ticareti o yaşlarda öğrenen şanslı alaylılardan birsiyim. Henüz 18 yaşımı 
tamamladığımda 1975 yılında kurulmuş olan aile şirketimizin resmi ortaklarından biri 
oldum. Çok kısa bir süre sonra ise halihazırda devam etmekte olduğum İŞ KORUMA İŞ 
GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ şirketinin yönetim kurulu başkanlığını babamdan 
devraldım. 

Evli ve 1 kız babasıyım.

Cep: 0532 542 20 65
Email: candan.akarturk@europrotection.com.tr

CANDAN YILMAZ AKARTÜRK

EURO PROTECTION İSTANBUL
İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ 

LTD.ŞTİ.
1970 Sinop doğumlu- Paris I Panthéon 

Sorbonne hukuk fakültesi mezunu- 1995- 
1996 yılında Paris II Assas Üniversitesi ve 
Galatasaray Hukuk fakültesi ortak projesi 
ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 

1996- 1997 yılında Sorbonne Hukuk 
Fakültesine doktora öğrenimine başladı. 
1997 yılında evlilik nedeniyle Türkiye’ye 

yerleşti. Bir süre AXA Fransız sigorta 
firmasında görev aldıktan sonra, 2005 
yılında EURO PROTECTİON’ın Türkiye 

temsilciliğini kurucu ortak olarak 
üstlendi.

Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce ve 
Fransızca dil bilgisi var.

Cep: 0530 665 00 10
hkutukcu@ssakimya.com

HİKMET KÜTÜKÇÜ

SSA KİMYA SANAYİ
VE TİCARET AŞ.

1985 Konya Doğumluyum. İlk, orta ve 
lise hayatımı Konya’da geçirdikten sonra 
üniversite okumak için İstanbul’a geldim. 

Sırasıyla Doğuş Üniversitesi İşletme 
Lisansı, Marmara Üniversitesinde Yüksek 
Lisansı ve daha sonraki yıllarda Anadolu 

Üniversitesi ÇEKO Lisansı ve Erzurum 
Üniversite İSG Ön Lisansını tamamladım. 
16 yıldır SSA Kimya ailesi ile beraber İSG 

sektörüne hizmet vermekteyim. 
Hâlihazırda SSA Kimyada Türkiye Satış 

Müdürlüğü görevime devam 
ettirmekteyim.

Evliyim ve bir erkek çocuk babasıyım.

Cep: 0532 254 52 66
levent.yilmaz@egebant.com.tr

LEVENT YILMAZ

EGEBANT ZIMPARA VE 
POLİSAJ MALZ.SAN.TİC.AŞ.

1970 yılında İstanbul‘da doğdum. 50. Yıl 
Süheyla Artam İlkokulu (1981) ve 

Beşiktaş Atatürk Lisesinde (1987) ilk, 
orta ve lise eğitimlerimi tamamladım. 

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makina Fakültesi Makina Mühendisliği 

bölümünde Lisans, 1996 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Anabilim Dalı Enerji Programında Yüksek 
Lisans derecelerim bulunmaktadır. 1992 

yılında profesyonel çalışma hayatıma 
Egebay A.Ş. firmasında Teknik Satış 

Mühendisi olarak başladım. 2001 yılına 
kadar çeşitli pozisyonlarda çalıştım. 2001 

yılından bu yana sektöründe lider 
Egebant A.Ş. firmasında Satış 

Yöneticiliği görevini sürdürmekteyim. 
29+ yıllık satış ve endüstri deneyimim 
bulunmaktadır. Evli ve 1 kız babasıyım.

Cep: 0533 583 19 60
gokhan@guneyhirdavat.com

GÖKHAN ERPOLAT

GÜNEY HIRDAVAT A.Ş.
1975 Erzurum doğumludur. 

İlkokulu,İstanbul Kadıköy Muhsin Adil 
Binal İÖO’da başlayıp, memleketi olan 

Kütahya’da, Atatürk İÖO’nda 
tamamladı.Ortaokul ve liseyi de 

Kütahya’da, Dumlupınar Anadolu 
Lisesi’nde (yeni adıyla Ali Güral Lisesi) 
okudu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik 
Üniversitesi Matematik bölümünde, 
yüksek lisans eğitimini de İstanbul 

Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünde 
tamamladı. Halen yaklaşık 20 senedir 

çalışmakta olduğu Güney Hırdavat 
A.Ş.’de Genel Koordinatörlük görevini 
yürütmektedir. Evli ve 2 erkek çocuk 

babasıdır. Tigiad yönetimindeki
3. dönemidir.
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