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Merhaba,

2021 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. 2022 yılı umarım tüm dünya için daha 
güzel bir yıl olur ve artık can sıkıcı olmaya başlayan bu salgın sürecinden tamamen 
kurtuluruz. 
Belki bir İskandinav ülkesinin 10 yıl içerisinde yaşamadığı heyecanı bizler ülkemizde 
1 ay içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizin coğrafyası bizlere birçok güzelliği sunuyor olsa 
da bu hareketlilik de bunun cefası gibi geliyor insana. Yine benzer bir heyecanı 2021 
yılını uğurlarken yaşadık ve ekonomik açıdan ciddi inişler ve çıkışlarla dolu bir yıl 
başlangıcı oldu. 

Böyle dönemler öncelikle ticaret yapan iş insanlarının ve firmaların hareket kabiliyetini 
oldukça kısıtlıyor. Önünü göremeyen firmalar yeni yatırımlar yapmaktan kaçınırken 
zaman zaman sattığı ürünü tekrar yerine koyamama endişesiyle ürün satışını dahi 
durdurabiliyorlar. Elindeki ürünü satmak istemeyen esnaf ise yüksek fiyat teklifleri 
sunarak ürününü koruma yoluna gidebiliyor. 

Ticari açıdan herkes istediği kararı almakta özgürdür buna saygı duymamız gerekiyor 
lakin bu gelişmelerin sonucunda zararı tüketici olarak yine bizler görüyoruz. Yüksek 
fiyatlar ve ürüne ulaşımda yaşanan zorluklar gibi. İş dünyası ve tüketici arasındaki bu 
dengeyi koruyan iki unsur; istikrar ve güven işte burada devreye giriyor. İhtiyacımız 
olan istikrarlı bir ekonomi ve güven duyular bir adalet sistemi. 
Bu sıkıntılar maalesef sektörümüzde de yaşanıyor, ithal ürüne bağımlı kabul edilen 
iş güvenliği sektörü yükselen kur neticesinde ciddi bir enflasyon tehdidi ile karşı 
karşıya. Yerli üreticilerimiz yine ithal olan hammadde ve yükselen işçilik giderleri 
ile mücadele ederken fiyatlarını arttırmak zorunda. Artan iş güvenliği maliyeti ile 
sanayinin yükselen doğalgaz ve elektrik gibi diğer girdi maliyetleri maalesef ülkemizi 
2022 yılında ciddi bir enflasyon oranı ile tehdit eder durumda. 

Karamsar bir tablo içerisinde gibi gözüksek de çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden 
devam etmek zorundayız. Türkiye olarak bizler tüketerek değil üreterek büyümek 
zorundayız amma velakin bu noktada bir diğer sorun da karşımızda durmakta, “iş 
gücü”. Genç bir nüfusa sahip bir ülke olmamıza karşın takip ettiğim kadarıyla hem 
bizim sektörümüzde hem farklı sektörlerde yeni iş gücüne ulaşmakta ciddi sorunlar 
yaşanıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek iken peki neden bizler birlikte çalışacak 
takım arkadaşları bulmakta zorluk yaşıyoruz?

Bir araştırmayı kaynak göstermeden şahsi fikrim şu ki, maalesef gençlerimiz ciddi 
bir karamsarlık ve umutsuzluk içerisinde. Bu onların kariyer hedeflerine ve hayat 
planlarına da yansıyor. Hak ettiklerini düşündükleri hayat ve refah seviyesine ulaşmak 
için maalesef bir firmada çalışarak 30 gün sonunda elde edecekleri gelirin onlara 
yeterli gelmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu nedenledir ki açık pozisyonlara başvuru 
sayısı oldukça az, başvurulan ve davet edilen iş görüşmesine iştirak etme oranı 
yetersiz, yapılan görüşmede kabul edildiği pozisyon için teklif edilen ücreti yeterli 
gören hemen hemen yok. Peki gençlerimizin yöneldiği alternatif yol nedir? Maalesef 
bir şekilde yurt dışına gitmek veya aileden alınan harçlıklar ile “coin” alıp satmak. 
Belki bir saat içerisinde yaptığı işlem ile kazandığı parayı 30 gün bir firmada çalışarak 
kazanmak istememe nedenleri bu diye düşünüyorum. İş gücü sorunu belki ülkemizin 
gündeminde yeteri kadar yer almıyor ve tartışılmıyor ancak ekonomi gündeminde 
konuşulması ve çözüm bulunması gereken sorunlardan biri olduğuna inanıyorum.

 Tüm olumsuzluklara rağmen onların varlığını kabul ederek mücadele etmek bizlerin 
görevi, umarım 2022 yılında her birimiz üzerimize düşenin fazlasını yaparak el 
birliği ile zorlukların üstesinden gelir, gençlerimize ve çocuklarımız daha umutlu 
olabilecekleri bir dünya var ederiz. Bu sayımızda yine çok değerli konuklarımıza 
ve yazılarına yer vermeye çalıştık. Keyifle okuyacağınızı umarım, herkese iş kazasız 
güzel yarınlar dilerim.

ARDA ATAOĞLU
TİGİAD

Yönetim Kurulu Başkanı

tigiad@tigiad.org.tr
arda@iskoruma.com
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• Özel geliştirilmiş kaplama teknolojisi ile yağlı 
   ortamlarda da yüksek performans sunar.
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KULLANIM ALANLARI
Montaj, Paketleme, Metal işleri, Transport 
Alanları,Ahşap işleri, Otomotiv
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• 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 
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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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Her İşçi Çocuktu…
Ama Hiç Çocuk İşçi Olur mu?

Günümüzde istatistiklere bakıldığında çocuk işçi sayısının 
310 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından 
yayınlanan rapora göre son 20 yıldaki olumlu gelişim 

gösteren çocuk işçiliğe karşı, COVID – 19 krizi nedeni ile milyonlarca 
çocuk, çocuk işçiliğe itilebilir veya zorunlu kalabilir. UNİCEF ve 
ILO yaklaşık olarak 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu 
konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Bu rapora göre çalışan 
çocukların çalışma saatleri uzayabileceği gibi çocukların çalışma 
şartlarının daha da kötü hal alması ile karşılaşılabilir. Yoksulluk 
arttıkça, okullar kapandıkça ve mevcut sosyal hizmetlerin kapasitesi 
azaldıkça giderek çocuk işgücü artmaktadır. Sosyal koruma 
hizmetlerinin bu anlamda geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Çocuk işçi yasalar veya gelenekler tarafından belirlenmiş bir 
yaşın altındaki çalışanlardır. Farklı kültürlerde çocukluk gerek 
yaş gerekse işlevler açısından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 
Ancak ülkemiz tarafından da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesine göre 18 yaşına kadar her insan 
çocuktur. ILO 15 yaşın altında olan aile bütçesine katkıda bulunmak 
veya kendi yaşamını kazanmak için çalışanları ‘’çocuk işçi’’, 15-
24 yaş arası çalışanları da ‘’genç işçi’’ olarak adlandırmaktadır. 
Bizim kanunumuzda (4857 Sayılı iş kanunu) 15 yaşına kadar 
olanlar ‘’çocuk işçi’’ , 15-18 yaş aralığındaki çalışanlar ise ‘’genç 

işçi’’ olarak adlandırılır. Bizim mevzuatımızda birçok kanun ve 
yönetmelikte çocuk işçilik ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. T.C. 
Anayasasında; 50. Maddesine göre kimse yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile 
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunurlar. 4857 sayılı İş Kanunu 71. maddeye göre de; On 
beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 
14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar 
bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelere ve eğitime devam edenlerin 
okullara devamına engel olmayacak hafif işlerde çalışabilirler. Yine 
aynı kanunun 72. Ve 73. Maddelerinde 18 yaşını doldurmamış olan 
kişilerin yer altı işletmelerinde, su altında ve gece çalışmalarında 
çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 69. 
Maddeye göre; sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek 
çocuklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılması esas itibariyle 
yasaktır. 
 Çocuk İşçilik, çocukların çocukluklarını yaşayamamasına, eğitim ve 
temel haklarından mahrum kalmasına ve dolayısıyla sağlıklı fiziksel 
ve zihinsel gelişmelerini engelleyen zararlı işlerdir. Çocuk işçiliğin 
en temel nedeni ekonomik olarak ailelilerin zor duruma düşmesi, 
yoksulluk ve işsizliktir. Bu konular özellikle nüfus, göç, eğitim 
düzeyi, ekonomik durum ve sosyal kalkınma ile paraleldir ve çocuk 
işçiliğinin temel sonuçlarından biri eğitime devam edemeyen 

Burcu İLMEN
Sosyal Uygunluk
Takım Lideri / A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı 
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çocuklardır. Bazı işverenlerin yaptıkları işin özelliği nedeni ile çocuk 
işçiler ile çalışmak istemesi de çocuk işçiliği doğuran sebepler 
arasında sayılabilir.

Çocuk emeği eski çağlardan günümüze kadar kullanılmaktadır. 
Tarihi kayıtlarda Sümerler zamanında çocukların da anneleri ile 
çalışarak yarı ücret aldıklarına ilişkin bulgulara rastlanmaktadır. 
Yine Romalılar zamanındaki kayıtlarda da çocuk emeğinden 
faydalanıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Önce İngiltere sonra 
Avrupa’da başlayan Sanayi Devrimi ile de üretimde geleneksellik 
yerini fabrika üretimine bırakmıştır. Bununla birlikte patronlar arası 
ekonomik rekabet ve daha fazla kazanma hırsının olması ucuz olan 
çocuk işçiliğin kullanımına yol açmıştır. İngiltere Sanayi Devriminin 
ilk başladığı ülkelerden olması nedeni ile bunu en çok yaşayan 
ülkelerden olmuştur. Bu dönemde ülkede çok ciddi trajediler de 
yaşandı. Çocuk işçiliğin önünü açan önemli sebeplerden bir tanesi 
de makineleşme sonucu işin daha basit hale gelmesi ve uzmanlık 
istememesi idi. Üretim masraflarını en aza indirebilmek için ucuz 
işçilik demek olan çocuk emeği o yıllarda çok fazla sömürüldü ve 
patronlar arasında bir yarış haline döndü.

Birçok yazar bu emek sömürüsünü kaleme almıştır. Emile Zola, 1885 
yılında kaleme aldığı Germinal isimli romanında maden işçilerini 
anlatmıştır. Bu romanda kendisinin gördüğü maden işçilerinden 
bir tanesi 8 yaşından beri madende çalıştığını belirtmiştir. İlk 
zamanlar daha çok kimsesiz çocuklar işletmelerde çalışmıştır. Bu 
durum çocukların bakımından sorumlu olan kuruluşlar için fayda 
sağlamıştır. Çocuklar koğuş benzeri yatakhanelerde kalarak dış 
dünya ile bağlantıları engellenerek yaşadıkları sefaletten kimsenin 
haberi olmamasına çalışılmıştır. Hatta vardiyalı sistemde çalışılan 
fabrikalarda çalışan çocuklar vardiya bitimleride aynı yataklarda 
yattığı için yataklar soğumadan sahip değiştiriyordu. Zamanla 
kimsesiz çocukların sayısı da yetmez oldu ve fakir ailelerin çocukları 
da kendi anne babaları tarafından işe koşulmaya başlandı. Çocuklar 
12 saatten fazla çalıştırılmakta idi. Sadece öğlen yemeği için ara 
verilmekte ve bu arada da iş hazırlığı veya makine temizliği ya da 
alan temizliği gibi işlerle zaman zaman çalıştırılma durumları söz 
konusu idi. Hatta dokuma makinalarında oluşan pamuk atıklarını 
temizlemek için küçük bir gövdeye ihtiyaç olduğu için çoğu zaman 
3-4 yaşlarında çocuklar bu işlerde çalıştırılmıştır. Günümüzdeki gibi 
iş sağlığı ve güvenliği kuralları olmadığı kanunlar uygun şekilde 
düzenlenmediği için çalışma ortamı ve çalışma şartları da çok 
kötü idi. Basık tavanlı havasız çalışma ortamları, ya da kimyasallı 
tozlu çalışma ortamları çocukları hasta etmekte gelişimleri ile 
ilgili çok ciddi sağlık zararları vermekte idi. İş kazaları da çok fazla 
idi. Birçoğunda uzuv kayıpları veya ölümle sonuçlanan kazalar 
meydana geliyordu. 

Gitgide sıkıntılar o kadar çok arttı ki yayınlanan raporlar ile acı 
durum gözler önüne serildi. İşçilerin yaşadığı sefil hayat gözler 
önüne serildi. Çocuklar çalıştıkları işyerlerinde bulaşıcı hastalıklara 
yakalanmakta, hareketsizlik ya da ortamdaki tehlikeli hava nedeni 
ile sağlıkları bozulmakta idi. Ayrıca aileleri de çocukları hayatları 
pahasına para kazanıyor bile olsa bir anlamda tembelliğe alışmakta 
idi. Ayrıca çocuklar eğitimden uzakta kalmakta ve ahlakları da 
olumsuz yönde gelişmekte idi. Bunların gelişmesi sonucu 1802 
yılında Çırakların Bedensel ve Tinsel Sağlıkları Hakkında Yasa çıktı 
ve çırakların çalışma şartları günümüzdeki kadar olmasa da bu 
yasa ile biraz daha iyi hale getirildi. Bu yasa da etkili olmayınca 
1819 yılında ‘’Pamuklu dokuma Fabrikalarının Düzenlenmesine 
İlişkin Yasa ‘’  çıkarılarak düzenleme yapıldı. Bu yasalardan sonra 
da düzenlemeler yapılmasına yeni yasalar çıkarılmasına rağmen 
bir gelişme sağlanamadı. Çünkü gerekli denetimler yapılamadı. 
En etkili olan yasa ‘’Fabrikalar Yasası ‘’ adıyla 1933’te kabul edildi. 
Bu yasa sadece pamuk sanayiini değil tüm sanayi kuruluşlarını 

kapsıyordu. Bu yasada bulunan önemli maddeler; 18 yaşından 
küçük olanların gece çalışmalarının yasaklanması, 13 yaşından 
küçük olanların ise 9 saatten fazla çalışmalarının yasak olması idi. 
Bunlara ilaveten yasadaki açıkları kapatabilmek için 1844 yılında 
yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasa ile bazı iş güvenliği şartlarının 
yanında çocukların eğitim gereklilikleri ile ilgili de kurallar 
getirilerek, denetleyicilere de bu konuda büyük yetki verildi. 

İngiltere’de baca temizliğinde çalışan çocukları hepimiz 
okumuşuzdur makalelerden. Londra’da 1666 yılında meydana 
gelen bir yangından sonra baca temizliği zorunluluğu getirilmiştir. 4 
gün süren yangın büyük hasarlar ve korku yaratınca İngilterede bu 
konuda önlem almak gerektiğine karar verilmiştir. Yeni yönetmelikle 
daha dar bacalar inşa edilmesine ve tıkalı olmadığından emin 
olmak için periyodik olarak temizlik yapılmasına karar verilmiştir. 
Buradan bir sektör oluşmuş ve baca temizlikçileri giderek artmıştır. 
Yüksek ve eskisinden daha dar olan bacaları temizlemek için baca 
temizleyiciler çocuk emeğini kullanmaya başlamıştır. Temizlikçiler 
bacaları temizlemek için yoksul ve kimsesiz çocukları çalıştırmaya 
başlamışlar. Devlet yaş sınırını 6 yaş olarak açıklasa da 4 yaşında 
çocuklar da bu işlerde çalıştırılmıştır. Minik çocuklar bacalara 
tırmanıyor ve ellerindeki fırçalarla tıkanıkları açıyorlarmış. Tembellik 
yapmalarını önlemek ve hızlı tırmanmalarını sağlamak için 
aşağıdan ateş yakıldığı bile oluyormuş. Çocuklarda eklem yerleri ve 
ciğerlerindeki zehir yüzünden ciddi sağlık problemleri çıkıyor, fazla 
büyümelerini önlemek için ustaları tarafından az yemek verildiği 
için ciddi büyüme problemleri meydana geliyormuş. Araştırmalar 
bağlı ilk meslek kaynaklı kanserler de bu çocuklarda görülmüştür. 
Bu çile 200 yıl sürmüş ve bir hastane bacası temizlemek üzere baca 
da sıkışan bir çocuğun ölümü bardağı taşıran son damla olmuş. 

Çocuk işçiliğin günümüzdeki durumuna bakınca, özellikle pandemi 
sonrası tüm ülkelerde ciddi bir artış olduğu gözlenmektedir. 
Özellikle AB’de çocuklar tarım işçiliğinde, aile işçiliğinde ve 
insan kaçakçılığında dikkat çekmektedir. Doğu Bloğu ülkelerin 
Avrupa Birliğine katılması ile de sosyal, kültürel ve insan hakları 
konusunda bozulmalar gözlendi. Bazı ülkelerde sokakta seyyar 
satıcılık, ayakkabı boyacılığı, dilencilik vb. işlerde çocuklar 
zorla çalıştırılmaktadır. Ülkemizde tarihsel açıdan bakılacak 
olursa,  Osmanlı döneminden itibaren çocuk işçi olgusuna 
rastlanmaktadır. Tarımda çalışan çocuklar veya usta çırak ilişkisi 
ile üretim faaliyetlerinde çalışan çocuklara rastlamak mümkündü. 
Cumhuriyet döneminden sonra mesleki teknik eğitim ile ilgili 
kanuni düzenlemeler ile çocuk işçilik ile ilgili yasal sınırlar çizilmiştir. 
Doksanlı yılların başından beri yoğunluk kazanan çocuk işçilikle 
mücadele çalışmaları markaların da bu konu hakkında üretim 
yerlerinden talepleri ile iyi bir yol almıştır. İstatisklerden anlaşılacağı 
gibi bu gelişme henüz iyi bir duruma gelmemiştir. Çocuk işçiliği 
önlemek için tüm tarafların katılımı ve kararlılığı sağlanmalıdır.
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İSİG Meclisi: 2021’de en az 2 bin 170 
işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi 2021 yılı raporunu açıkladı: “Yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 
35’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak 
tespit ettiğimiz kadarıyla 2021 yılında en az 2170 işçi hayatını kaybetti...”

2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, 
mesleklerden işçilerin ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ 
örgütlenmesi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yıllık 
raporunu yayınladı.

Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eden 
İSİG Meclisi’nin tespitlerine göre geçtiğimiz yıl ortalama günde en 
az 6 işçi hayatını kaybetti.

Raporda, “Yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 35’ini ise işçilerin 
mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, 
sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak 
tespit ettiğimiz kadarıyla 2021 yılında en az 2170 işçi hayatını 
kaybetti…” bilgileri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 427 işçi hayatını 
kaybetmişti.

İSİG’in hazırladığı rapor şöyle:
EN ÇOK NİSAN’DA 
2021 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:
Ocak ayında en az 205 işçi, Şubat ayında en az 142 işçi, Mart ayında 
en az 144 işçi, Nisan ayında en az 258 işçi, Mayıs ayında en az 240 
işçi, Haziran ayında en az 180 işçi, Temmuz ayında en az 155 işçi, 
Ağustos ayında en az 178 işçi, Eylül ayında en az 189 işçi, Ekim 

ayında en az 167 işçi, Kasım ayında en az 177 işçi ve Aralık ayında 
en az 135 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

2021 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına 
baktığımızda 1864 ücretli (işçi ve memur) ve 306 kendi nam ve 
hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin 
yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına 
çalışanlar oluşturuyor… 

2021 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:
Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 345 emekçi; Tarım, Orman 
işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 
335 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 229 işçi; Taşımacılık 
işkolunda 186 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 113 işçi; Metal 
işkolunda 102 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 81 işçi; Savunma, 
Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 70 işçi; Enerji 
işkolunda 44 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 39 işçi; 
Petro-Kimya, Lastik işkolunda 38 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 34 işçi; 
Gıda, Şeker işkolunda 31 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 25 işçi; Çimento, 
Toprak, Cam işkolunda 24 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 13 işçi; 
Banka, Finans, Sigorta işkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 4 işçi; 
Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 53 
çi hayatını kaybetti…

ARAŞTIRMA
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COVID’DEN ÖLÜM YÜZDE 29 
2021 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:
Covid-19 nedeniyle 625 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 342 
işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 
254 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 156 işçi; İntihar 

nedeniyle 98 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 77 işçi; Elektrik 
Çarpması nedeniyle 74 işçi; Şiddet nedeniyle 72 işçi; Patlama, 
Yanma nedeniyle 56 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 23 
işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 22 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 75 
işçi hayatını kaybetti…

YÜZDE 92 ERKEK
2021 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 165 
kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti…

2021 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi,
15-17 yaş arası 41 çocuk/genç işçi,
18-27 yaş arası 222 işçi,
28-50 yaş arası 1091 işçi,
51-64 yaş arası 544 işçi,
65 yaş ve üstü 143 işçi,
Yaşını bilmediğimiz 108 işçi hayatını kaybetti…

BİRİNCİ SIRADA SURİYELİ GÖÇMENLER VAR
2021 yılında 94 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin 
geldikleri ülkelere bakarsak:
42 işçi Suriyeli; 17 işçi Afganistanlı; 7’şer işçi Rusyalı ve Türkmenistanlı; 
5 işçi Pakistanlı; 3 işçi Somalili; 2’şer işçi Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve 
İranlı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Güney Koreli, Macaristanlı, Moldovyalı, 
Sırbistanlı, Ugandalı ve Ukraynalı…

YÜZDE 6’SI SENDİKALI
2021 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 122’si (yüzde 5,62) sendikalı 
işçi, 2048’i ise (yüzde 94,38) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, 
gıda, madencilik, kimya, tekstil, büro, eğitim, ticaret, metal, inşaat, 
taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu. 
Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt 
üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması 
ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu 
net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum 
özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit 
edemediğimiz bir husus…
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Yüksek Riskli Ortamlarda
Çalışma Güvenliği

Çalışma hayatında çalışma güvenliği, gerek çalışan 
gerekse üretim verimliliği için vazgeçilmez çok değerli bir 
unsurdur.  Yüksek riskli ortamlarda üretim yapan firmalar 
ve firma çalışanları için çalışma güvenliği daha büyük 

önem arz etmektedir.

Dünyanın birçok yerlerinde ve ülkemizde petrol, petrol ürünleri, 
kimya, doğal gaz, bor ve kömür madenleri vb. gibi birçok sanayi 
kollarında normal çalışma icabı, arıza veya bakım gibi hallerde 
(sızan gazlar veya petrol buharı gibi nedenlerle) yüksek riskler 
barındıran patlayıcı ortamlar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu 
patlayıcı ortamların oluşmasını önlemek için gerekli tedbirler 
alınmadığı zaman her yıl birçok sanayi kolunda patlamalar olmakta 
ve neticede ölümler, ciddi yaralanmalar ve büyük maddi hasarlar 
meydana gelmektedir. Patlayıcı ortam oluşumunu engellemek, 
patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, bunlar mümkün olmuyorsa 
patlamanın etkisini en aza indirecek tedbirlerin alınması olası 
birçok kazanın önlenmesi anlamına gelmektedir. 

Patlama ihtimalini en aza indirmek için patlayıcı olan çalışma 
ortamlarında gaz hava karışımı oluşmasına engel olacak tüm 
tedbirlerin yanı sıra patlama kaynağı olabilecek tüm cihaz ve 
elektrik tesisatının patlamaya karşı korumalı olarak yapılması 
gerekmektedir.

Çalışma ortamlarında patlama riski değerlendirilirken aşağıdaki 
kriterler dikkate alınmalıdır: 
1) Çalışma ortamında tutuşabilir maddelerin mevcudiyeti, 
patlayıcı ortama yol açacak patlayıcı karışımın havadaki dağılım 
oranı, patlayıcı atmosferin meydana gelebileceği yerler, tehlikeli 
patlayıcı atmosferin oluşma ihtimali, tehlikeli patlayıcı ortamın 
oluşumunun güvenli bir şekilde önlenip önlenemeyeceğinin, 
tehlikeli patlayıcı ortamın tutuşması güvenli bir şekilde önlenip 
önlenemeyeceği ayrı olarak değerlendirilmelidir. 

2) Gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, patlamadan 
korunma için alınacak teknik ve organizasyona yönelik önlemler 
uygulanmaya başlanmalıdır. Tehlikeli patlayıcı ortam oluşmasını 
önlemeye her zaman öncelik verilmelidir. Bu birincil önlem 
olarak adlandırılır ve patlayıcı ortamlarla ilgili olarak yapılması 

gereken ilk ve en önemli tedbir; almaktır. Tutuşabilir maddelerin 
kullanımından kaçınarak veya onları azaltarak tehlikeli patlayıcı 
ortam oluşması engellenebilir.

3) Bir işletme etrafında tehlikeli patlayıcı ortamın oluşumu 
mümkün olduğunca engellenmelidir. Bu kapalı işletmeler yoluyla 
başarılabilir. İşletmenin bölümleri bu yüzden sızdırmaz olmalıdır. 
Fabrika tasarımı öngörülen işletme şartları altında önemli bir 
sızma meydana gelmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bundan emin 
olmanın yollarından biri düzenli bakımdır

4) Ateşleme kaynaklarının patlayıcı ortam ile bir araya gelmesini 
önlemek ve tehlikeli patlayıcı ortamın oluşmasını engellemek 
mümkün olmuyorsa, onun ateşlenmesi önlenmelidir. Bu, 
muhtemel ateşleme kaynaklarının azaltılması veya patlayıcı 
ortam ile bir araya gelmesinin önlenmesi için alınacak koruyucu 
tedbirlerle başarılabilir. Etkili tedbirler belirlemek için, ateşleme 
kaynaklarının farklı tipleri ve onlara müdahale yolları bilinmek 
zorundadır. Muhtemel böyle bir tehlikeli patlayıcı ortam ve 
ateşleme kaynağı aynı anda mevcutsa ve yeri tahmin edilirse, 
buna göre gerekli önlemlerin kapsamı belirlenmelidir.
Maden ocaklarında çalışma güvenliği yönünden ileri safhalarda 
bulunan Almanya’da kömür madeni bakımından zengin 
bölgelerin havasında sıkı denetim ve düzenlemeler sayesinde 
maden kazalarında büyük düşüş kaydedildi. Almanya’da maden 
ocaklarını devlet kurumlarının yanında bağımsız denetleme 
yapan kurumlar da var. Bağımsız kurumların, işçilerin emniyetinde 
kanunsuz bir uygulama görürse işyerini cezalandırma ve kapatma 
hakkı bulunuyor.

Maden ocaklarına giren işçilerin ayrıca günlük tıraşlarının 
olunması gerekiyor. Ocak işçilerinin yer altına inmeden evvel hayat 
kurtarma filtresinin yanında koruyucu elbise, kask, özel eldiven, 
diz korumaları giymeleri gerekiyor. Bunların yanında yeraltındaki 
gaz kalınlığını inceltmek için özel hava aletleri bulunuyor. Bunun 
kullanımı da Avrupa Birliği genelinde zorunlu. Bunun yanında 
elektronik cihazlar patlamaya karşı tedbir amaçlı kaplanıyor.
Çalışma ortamının yüksek risk taşıdığı maden ve patlayıcı 
kullanılan işyerlerinde büyük önem arz eden hayat kurtarma 
filtreleri Almanya’da en az 90 dakika hayat kurtaracak güçte 
olması gerekiyor. Türkiye’dekiler ise maalesef yeterli olmayıp, 50 
dakikalık olan hayat kurtarma filtreleri kullanılmaktadır.

Yüksek riskli çalışma ortamlarında acil durumlar için kaçış planları 
mevcut olması ve bunu işçilerin sürekli gözden geçirerek konuya 
hâkim olmaları gerekiyor.

Riskli ve yüksek riskli çalışma ortamlarının olduğu işyerlerinde “ İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
” ile zorunlu olan “Risk Değerlendirme Ekibi” oluşturulmalıdır. Risk 
değerlendirme ekibi işveren, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve 
destek elemanlarından oluşmalıdır.
Çalışma ortamları sınıflandırmasında en tehlikeli grup olan 
“Yüksek Riskli Ortamlar” her an iş ve çalışan güvenliğine büyük 
önem verilmelidir. Zaruri olan ve yapılan işin oluşturduğu risklere 
karşı gerekli olan tüm koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Şevket GÖLÜK
Yazar / Enerji Uzmanı
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A+A 2021: ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
HER ZAMANKİ KADAR ÖNEMLİ

İş Güvenliği, Güvenliği ve İş Sağlığı alanında önde gelen Uluslararası Ticaret Fuarı A+A 2021, dört günün 
ardından başarılı bir şekilde sona erdi. 56 ülkeden 1.204 katılımcı ve 25.000’den fazla ticari ziyaretçi, sektörün 
en alakalı ticaret fuarına katılmak için Almanya’nın Düsseldorf kentine gitti. Bu rakamlarla A+A ve eş zamanlı 
olarak düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kongresi iş yerinde güvenliğin önemli ölçüde artan 
önemini bir kez daha açıkça yansıttı.

A+A’nın mottosu olan “İnsan Önemlidir” şu sıralar 
büyük bir önem artışı yaşıyor. Yenilikçi koruyucu 
ekipmanlardaki en son gelişmelerin yanı sıra pandemi 
ve hijyen konuları A+A 2021’de merkezi bir rol oynadı. 

Ancak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi mega trendler de bu 
yılın önde gelen ticaret fuarının ana konuları arasındaydı.
Katılımcılar, A+A 2021’in sonuçlarından çok memnun kaldılar. 
%94’ü bu erken aşamada A+A 2023’te tekrar yer alacaklarını 
onayladı. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden 25.000’den 
fazla ticari ziyaretçi, uluslararası fuarı şu şekilde ziyaret etti. 37. 
Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kongresi’nin yanı sıra; ticari 
ziyaretçiler, şirketlerde iş güvenliği, kurumsal sağlığı geliştirme 
ve güvenlik yönetimi alanlarındaki en son trendler hakkında bilgi 
topladı. %90’dan fazlası, fuara katılım hedeflerine ulaştıklarını ve 
çok iyi bir puan verdiklerini belirtti.
Messe Düsseldorf GmbH Operasyonel Ticaret Fuarı İşletmesi 
Genel Müdürü Erhard Wienkamp, “Ticari fuarın sonuçlarından çok 
memnunuz ve bize duyulan güven için içten teşekkürlerimizi ifade 

etmek istiyoruz.” diyerek fuarı şöyle özetledi: A+A’nın başarılı 
sonucu ve Düsseldorf’taki ana üssümüzde düzenlenen ticaret 
fuarlarımızda temsil edilen tüm sektörlere gönderdiği olumlu 
sinyalden dolayı çok mutluyum.”
Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (Basi) tarafından 
düzenlenen A+A kongresi, bu yıl kısmen çevrimiçi olarak 
yayınlandı. Basi Genel Müdürü Dr. Christian Felten sonuçtan 
memnun kaldı: “Misafirlerimizi ve konuşmacılarımızı, adını hak 
eden yüz yüze bir kongrede ağırlayabildiğimiz için çok mutluyuz. 
Dört haneli bir katılımcı sayısı ( yaklaşık 1500) çeşitli yüksek kaliteli 
katkılar yaşayarak A+A kongresi sonunda birbirleriyle yerinde 
etkileşime geçebildiler. Mevcut pandemi koşulları kapsamında 
temel konulara odaklandık. Tehlikeli maddelere maruz kalma veya 
işten kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi klasik 
sektörler çok önemliydi. Ziyaretçilerin ilgisi ayrıca uluslararası 
tedarik zincirlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma, New Work, mobil 
çalışma ve işyerinde dijitalleşmenin neden olduğu sorunlar gibi 
konulara da odaklandı.” Dr. Felten’e göre bu, örneğin evden 
çalışmanın psikolojik yükünü de içeriyor. Bu bağlamda kongrede 
faydalı çözümler sunuldu. 

A+A yarının trendlerini sergiledi
Ticari ziyaretçiler, Start-Up Zone’da katılımcıların yenilikçi gücünü 
ve geleceğe yönelik çözümlerini kendileri görebildi. Sağlık 
Uygulamaları, yenilikçi hizmetler veya yüksek teknolojili tekstiller 
ve giyilebilir ürünler olsun, A+A 2021’deki start-up’lar, bu 1 No’lu 
ticaret fuarında sergilenen serileri yeni fikirlerle zenginleştirdi. 
Fraunhofer IPA’nın yanı sıra çok sayıda katılımcı, dış iskeletlerin 
Robotik Parkı’nda ve çevresinde iş ve önlemenin geleceğini nasıl 
şekillendireceğini gösterdi. “Uygulamalı” istasyonlarda ticaret 
ziyaretçileri, çok çeşitli çalışma koşullarında dış iskeletlerin 
destekleyici işlevini deneyimlemeye davet edildi. Bunlar, lojistikte 
geriye dönük çalışma süreçleri, baş üstü montaj işleri ve kaynak 
mesleğinden zorunlu duruşlardaki iş süreçlerini içeriyordu. 
Bir sonraki A+A, 24-27 Ekim 2023 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.

SEKTÖREL HABER
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Isı ve Aleve Karşı Koruyucu 
Giyecek, EN 11612 
Standardının İncelenmesi

Alev almaz tekstil ürünlerinin kullanımı hem ülkemizde 
hem de dünyada artmıştır. Özellikle dolum tesisleri, 
eriyik metal fabrikaları, solvent tesisleri, petrokimya 
endüstrisi, askeriye alev almaz kıyafet kullanmaktadır. 

Bu kıyafetlerin çeşitli alev almaz standartları mevcuttur. Tüm bu 
standartlar arasında EN 11612 en çok kullanılandır. İtfaiye kıyafetleri 
için EN 469 standardı kullanılmaktadır.
EN 11612, Isı ve alev karşı koruyu giyecek olarak tanımlanmıştır.

Şekil 1: EN 11612 Sertifikalı ürünlerde kullanılan piktogram.
Standardın kapsamı resmi olarak aşağıdaki gibi açıklanmıştır, [1]
Kapsam: Bu standard, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/
veya alevden korumak için tasarımlanan ve esnek malzemelerden 
yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar. Giyen kişinin 
kafasının ve ayaklarının korunması açısından, bu standardın 
kapsamına giren koruyucu giyecek unsurları sadece tozluklar, 
başlıklar ve bot kılıflarıdır. Ancak, başlıklara ilişkin, siperlikler ve 
solunum donanımı için kurallar verilmemiştir.
İnsan derisi 45 ‘C üzerindeki sıcaklıklarda hassas olmaktadır. 75’C 
üzerinde ise tamamen yanmaktadır [2]. Alev almaz kıyafetlerin 
amacı, insan derisine geçen ısı artışını azaltmak, ve böylece ısı ve 
alev kaynağından uzaklaşma zamanı sağlamaktır.
Genel olarak tekstil elyafları aleve karşı dayanıklı değildir. Aleve 
karşı tekstil elyafları işlenmiş veya kendinden alev almaz olarak 2 
ayrı kategoride değerlendirilir.
Isı ve alevden koruyucu kıyafetler alev almaz ve ısı bariyeri 
sağlayacak işlevde olması gerekmektedir.
EN 11612 standardı, insan vücudunu ısı ve alevden koruma amaçlı 
esnek malzemelerden (genelde alev almaz kumaşlardan) üretilmiş 
kıyafetlerin performans gereksinimlerini belirtmektedir.

Bu tür kıyafetlerin sınırlandırılmış alev sıçraması, radian ısı, 
konvektif ısı, kontakt ısısı ve eriyik metale karşı performansları bu 
standart altında incelenir.

EN 11612 standardının altında aşağıdaki testler yapılmaktadır.[3] 
(Deri grubunu değerlendirme dışında bıraktık.)
ISO 6942: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynağına maruz kaldığında 
malzeme ve malzeme takımlarının değerlendirilmesi
ISO 9151: Isı ve aleve karşı koruma - Aleve maruz kalmada ısı 
geçişinin tayini metodu
ISO 9185: Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin 
değerlendirilmesi
ISO 12127-1: Koruyucu giyecek ve ilgili malzemede temas ısısı geçişi 
tayini
ISO 15025: Isı ve aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması 
için deney metodu
ISO 17493: Isıya karşı koruma için giysi ve ekipman - Sıcak hava 
sirkülasyonlu fırın kullanarak konvektif ısı direnci için test yöntemi 

Resim 1: EN 11612 standartlarına uygun örme ve dokuma kumaş ile 
üretilmiş alev almaz kıyafetler.
 
Fiziksel testler:
ISO 5077: Bu Standard belirli şartlarda yıkama ve kurutma 
işlemlerinin uygun bir kombinasyonuna tabi tutulan tekstil 
mamullerindeki (kumaşlar, hazır giyim ve diğer tekstil ürünleri) 
boyut değişmesinin tayini yöntemini kapsar.
ISO 13934-1: Kumaşların gerilme özellikleri- Bölüm 1:En büyük 
kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın tayini- Şerit 
metodu
ISO 13935-2: Kumaşların ve hazır tekstil eşyaların dikiş çekme 
özellikleri - Bölüm 2: Kavrama yöntemi kullanarak dikiş kopması 
için azami kuvvetin tayini
ISO 13937-2: Kumaşların yırtılma özellikleri- Bölüm 2: Pantalon 
biçimindeki deney numunelerinin yırtılma kuvvetinin tayini (tek 
yırtma metodu)
ISO 13938-1: Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 1: Patlama 
mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için hidrolik metot

İbrahim SUSİN
Arıteks AŞ. Kimya Mühendisi
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ISO 13938-2: Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 2: Patlama 
mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için pnömatik metot
En 11612 standardı 6 ayrı kategoride değerlendirilir.
Sınırlandırılmış alev sıçraması A değeri A1 yüzey alevlenmesi ve A2 
ise kenar alevlenmesidir.
Konvektif ısı B değeri B1 4 saniye B2 10 saniye B3 20 saniyede 
sıcaklık artışı olarak tanımlanır.
Radyan ısı C değeri C1 7 saniye C2 20 saniye C3 50 saniye C4 95 
saniye ‘de 2.derece yanık oluşumu olarak tanımlanır.
Eriyik alüminyum sıçraması D değeri D1 100 gr alüminyum D2 
200 alüminyum D3 350 gr alüminyum kıyafet yüzeyinde delik 
oluşmamasıdır.
Eriyik demir sıçraması E değeri E1 60 gr demir E2 120 gr demir E3 
200 gr demir’da kıyafet yüzeyinde delik oluşmamasını belirtir.
Kontak ısı F değeri F1 5 saniye F2 10 saniye F3 15 saniye’de sıcaklık 
artışı olarak tanımlanır.
Resim 1 ‘de hem EN 11612 standardına uygun hem de EN 
20471 standardında yüksek görünür kırmızı alev almaz tulum 
görülmektedir.
Tablo 1’de ilgili standardın genel özeti bulunmaktadır. Ürünün 
CE sınıfında değerlendirilebilmesi için B, C, D, E, F değerlerinden 
en az birinin performans testini geçmesi gerekmektedir. Bu tür 
kıyafetleri alev almaz pamuklu kumaş (ArWoWear T2 Flame Pro 
® gibi), aramid kumaş (Aramid D1 210) veya modakrilik kumaş 
(ArWoWear 260 Moda Pro(R)) ile üretilmiş olması gerekmektedir. 
Kumaş dışında dikim ve diğer kıyafet tasarımı da standard 
kapsamında değerlendirilmektedir.[4]

Tablo 1: EN 11612 standardı genel testlerin özeti ve performans 
değerleri
En 11612 standardında kumaşın çekmesi, kopma mukavemeti ve 
yırtılma gibi testler de yapılmaktadır. Fakat alev ve ısı ile ilgili olan 
6 test genel olarak kıyafetin performans değerlerini belirtmektedir. 
Bu 6 testi daha detaylı olarak inceleyeceğiz.
Sınırlandırılmış alev sıçraması ISO 15025 testine göre 
yapılmaktadır. A1 testinde kumaş yüzeyine 10 saniye boyunca 
alev yönlendirilmektedir. 10 saniye sonra kumaş yüzeyi 
değerlendirilmektedir, alevlenme ve parlama 2 sn sonra bitmeli ve 
yüzeyde delik oluşmamalıdır. A2 testinde ise kumaş kenarına 10 
saniye boyunca alev yönlendirilmektedir. 10 saniye sonra kumaş 
kenarı değerlendirilmektedir, alev ve parlama 2 saniye sonra 
bitmeli ve kenarda delik oluşmamalıdır.

Şekil 2: Sınırlandırılmış alev sıçraması testi ISO 15025. A1 yüzeye 
alev uygulaması, A2 kenardan alev uygulaması.

Konvektif ısı geçişi ISO 9151 testine göre yapılmaktadır. Kumaşın 
ön yüzüne alev uygulanmaktadır. Test sırasında kumaşın arka 
yüzeyindeki sıcaklık artışı değerlendirilmektedir. Belirlenen süreler 
içinde 24’C sıcaklık artışı incelenmektedir. B1 4sn içinde 24’C’lik 
artışın oluştuğunu belirtmektedir. B2 12 saniye içinde kumaşın 
diğer yüzeyinde 24’C’lik artışın oluştuğunu, B3 20 saniye içinde 
kumaş diğer yüzeyinde 24’C lik artış olduğunu belirtmektedir. Teste 
başarılı olmak için en az B1 değerinin karşılaması gerekmektedir.

Şekil 3: Konvektif ısı geçisi ISO 9151 testi. Kumaşın arka tarafına 
kalorimetre yerleştirilmiştir.
Radyan ısı geçişi ISO 6942 testine göre yapılmaktadır. Kumaşın 
ön yüzeyine 20 kw/m2 ‘lik bir ısı kaynağı konulmaktadır. Bu ısı 
kaynağı kumaşı değmemektedir, radyan ısı şekildedir. 2. derece 
yanık oluşana kadar olan süre değerlendirilmektedir. C1 7 saniye, 
C2 20 saniye, C3 50 saniye C4 95 saniye’ye kadar 2. Derece yanık 
oluşmadığını göstermektedir.

Şekil 4: Radyan ısı geçisi ISO 6942 testi. Kumaşın ön yüzüne radyan 
ısı kaynağı, kumaşın arka tarafına kalorimetre yerleştirilmiştir.

Standart No Açıklama Kategori Değerlendirme

ISO 15025 Sınırlandırılmış
alev sıçraması

A A1: yüzey
A2: kenar

ISO 9151 Konvektif ısı geçişi B B1: 4 saniye
B2: 10 saniye
B3: 20 saniye

ISO 6942 Radyan ısı geçişi C C1: 7 saniye
C2: 20 saniye
C3: 50 saniye
C4: 95 saniye

ISO 9185 Eriyik alüminyum
dayanımı

D D1: 100 gr
D2: 200 gr
D3: 350 gr

ISO 9185 Eriyik demir
dayanımı

E E1: 60 gr
E2: 120 gr
E3: 200 gr

ISO 12127-1 Kontakt ısı geçişi F F1: 5 sn
F2: 10 sn
F3: 15 sn

Tablo 1: EN 11612 standardı genel testlerin özeti ve performans değerleri

En 11612 standardında kumaşın çekmesi, kopma mukavemeti ve yırtılma gibi testler de
yapılmaktadır. Fakat alev ve ısı ile ilgili olan 6 test genel olarak kıyafetin performans
değerlerini belirtmektedir. Bu 6 testi daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

Sınırlandırılmış alev sıçraması ISO 15025 testine göre yapılmaktadır. A1 testinde kumaş
yüzeyine 10 saniye boyunca alev yönlendirilmektedir. 10 saniye sonra kumaş yüzeyi
değerlendirilmektedir, alevlenme ve  parlama 2 sn sonra bitmeli ve yüzeyde delik
oluşmamalıdır. A2 testinde ise kumaş kenarına 10 saniye boyunca alev yönlendirilmektedir.
10 saniye sonra kumaş kenarı değerlendirilmektedir, alev ve parlama 2 saniye sonra bitmeli
ve kenarda delik oluşmamalıdır.

Şekil 2: Sınırlandırılmış alev sıçraması testi ISO 15025. A1 yüzeye alev uygulaması, A2
kenardan alev uygulaması.

KONUK YAZAR
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Eriyik Alüminyum sıçramasına karşı dayanım ISO 9185 testine göre 
yapılmaktadır. Bu teste göre 60’C deki kumaşa eriyik alümünyum 
döküldüğü zaman kumaş yüzeyinde delik olmamalıdır. D1 100 gr 
eriyik alümünyuma D2 200 gr eriyik alüminyuma D3 İse 350 gr 
eriyik alümünyuma dayanımı belirtir.

Şekil 5: Eriyik alüminyum ISO 9185 testi. 60’C eğimdeki kumaşa 
eriyik potasından ilgili miktarda alüminyum damlatılır.
Eriyik demir sıçramasına karşı dayanım ISO 9185 testine göre 
yapılmaktadır. Bu teste göre 60’C deki kumaşa eriyik demir 
döküldüğü zaman kumaş yüzeyinde delik olmamalıdır. E1 60 gr 
eriyik demire E2 120 gr eriyik demire E3 ise 350 gr eriyik demire 
dayanımı belirtir.

Şekil 6: Eriyik demir ISO 9185 testi. 60’C eğimdeki kumaşa eriyik 
potasından ilgili miktarda demir damlatılır.[5]
Kontakt ısı geçişi EN 12127-1 testine göre yapılmaktadır. Test sırasında 
kumaşın ön yüzeyine 250’C lik silindir ile ısı uygulanmaktadır ve 
kumaşın arka yüzeyindeki sıcaklık artışı değerlendirilmektedir. 
Belirlenen süreler içinde 10’C sıcaklık artışı incelenmektedir. F1 
5sn içinde 10’C’lik artışın oluştuğunu belirtmektedir. F2 10 saniye 
içinde kumaşın diğer yüzeyinde 10’C’lik artışın oluştuğunu, F3 
15 saniye içinde kumaş diğer yüzeyinde 10’C lik artış olduğunu 
belirtmektedir. Teste başarılı olmak için en az F1 değerinin 
karşılaması gerekmektedir.

Şekil 7: Kontakt ısı geçisi ISO 12127-1 testi. Kumaşın arka tarafına 
kalorimetre yerleştirilmiştir.[6]
Sertifikalı ürünlerin sertikasyon seviyeleri ile kullanım alanları 
karşılaştırılıp yetkili isg uzmanları tarafından uygunluğuna karar 
verilmelidir. Bu yüzden alev almaz kıyafetlerin performans 
değerleri kontrol edilip ona göre sahadaki risk seviyeleri ile 
karşılaştırılmalıdır.
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1957 yılında ilk  ( fl ok astar ) pamuk havı 
emdirilmiş eldivenin imalatından bu yana, MAPA 
Professionnel’in tarihi hep aynı yenilikçi vizyonla 
yönlendirilmistir. Dünyada ki tüm çalışanların 
sağlığının korunması ve çalışma ortamlarının 
temiz, güvenli ve sağlıklı olması...

Yeni Türkçe websitemiz www.tr.mapa-pro.com 
’e girerek “Gelişmiş Eldiven Bulucu” üzerinden 
kullandığınız  farklı kimyasallara  ve  mekanik risklere  
göre size en uygun eldiven modelini seçebilir, 
Türkçe Ürün Kataloğumuzu indirebilirsiniz. 

Çalışan her el için bir çözüm
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tüm çalışanların sağlığının korunması ve çalışma 
ortamlarının temiz, güvenli ve sağlıklı olması...
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“Detaylı Arama Aracı”  uygulaması üzerinden 
kullandığınız farklı kimyasallara ve mekanik risklere 
göre size en uygun eldiven modelini seçebilir, yeni 
Türkçe Ürün Kataloğumuzu indirebilirsiniz.
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Yüksekte Çalışmalarda 
Yaşam Hattının Önemi…

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 
tarihinde düzenlemiş olduğu yönetmeliğe bağlı EK-5 “Yapı 
İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve 

Güvenlik Şartları” maddesi ile birlikte firmalara yüksekte yaptıkları 
çalışmalarda standartlarının kanıtlandığı ürünleri, çalışanlarına 
sağlama sorumluluğu yüklemiştir. Bu ekipmanlar yatay-dikey 
yaşam hatları ve bu yaşam hatları ile kullanılabilen geri sarımlı 
düşüş durdurucular, geçici kenar korkulukları, güvenlik ağları vb. 
bileşenlerden oluşmaktadır. 

VARF GROUP olarak sektör gözetmeksizin tüm firmaların yüksekte 
çalışma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan, kendini sürekli 
geliştiren, girişimci, yenilikçi ve sorumluluk sahibi, genç ve dinamik 
kadrosuyla; yüksekte iş güvenliği, eğitim, danışmanlık, kişisel 
koruyucu donanımlar, yüksekte çalışanların düşmesini engelleyen 
sistemlerin üretimi, kurulumu ve periyodik bakımlarını yaparak kısa 
sürede gerçekleşen büyüme, zamanla istikrara dönüşmüş ve VARF 
GROUP adı altında; Varf Safety, Varf Training, Varf Consulting, Varf 
Rope Access olarak dört farklı bölüm firmamızın bünyesinde yerini 
almıştır. Bu birimlerin en başında yer alan Varf Safety, yüksekte 
çalışan personellerin güvenli ve risksiz bir ortamda çalışabilmesi 
için en pratik çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler içerisinde 
yüksekte çalışmalarda kullanılan tüm KKD (Kişisel Koruyucu 
Donanımlar) ve yüksekte çalışmalarda profesyonellik gerektiren 
yaşam hattı sistemleri bulunmaktadır. 

Yaşam Hattı; yüksekte çalışacak personelin düşme ihtimalinin 
bulunduğu tüm alanlarda, yatay yaşam hattı ve dikey yaşam hattı 
olarak iki farklı model seçeneğiyle kurulabilen ve bu hatta bağlı 
şekilde çalışan personelin olası bir düşme sırasında, en az zarar 
görmesini sağlayan sistemlerdir. Yaşam hatlarının içerisine adapte 

edilmiş enerji emiciler, olası bir düşme sırasında kişi üzerinde 
oluşan ani darbe etkisini sönümleyerek personelin yaralanmasını 
önlemek için tasarlanmıştır. 

Varf Group bünyesinde %100 yerli üretim olarak, yüksekte çalışacak 
personellerin kullanımına sunulan yaşam hattı sistemleri 2021 
yılı itibariyle yoğun bir ARGE çalışması sonucunda yenilenerek 
sektördeki en rekabetçi sistemler olarak yerini almıştır. Yaşam hattı 
sistemlerimiz ve gereksinimleri şu şekildedir.

V-500 Kalıcı Yatay Yaşam Hattı; düşme ihtimalinin bulunduğu tüm 
alanlarda, personelin işini aksatmadan, can güvenliğini sağlayarak 
çalışmasına olanak sağlayan sistemdir. Yatay yaşam hatlarımızın 
iki ankraj arası maksimum mesafesi 22 metre, aynı anda 8 kişinin 
çalışmasına olanak sağlayacak şekilde EN 795:2012 ClassC ve 
CEN/TS 16415:2013 düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım 
standartlarına göre test edilip onaylanmış ve belgelendirilmiştir. 

V-700 Kalıcı Dikey Yaşam Hattı; yüksek bölgelerde çalışan 
personellerin çalışma alanına çıkışı ve inişi sırasında düşüş yaşaması 
durumunda yaralanmasını engellemek adına dikey merdivenlere 
montajı yapılan sistemdir. Dikey yaşam hatlarımız EN 353-1:2014 
+ A1:2017 düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım standartlarına 
göre test edilip onaylanmış ve belgelendirilmiştir

İş sağlığı ve güvenliği yasalarının yüksekte çalışma yapan 
personellerin güvenliğini sağlamak için gerekliliklerinin 
araştırılması ve bu gerekliliklerinin en uygun şekilde uygulanması, 
çalışan personelin ve işveren tarafının güvenliğini tam anlamıyla 
sağlayacaktır. Bu araştırmalar, yüksekte çalışmaların, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından önemini ortaya koyacak ve piyasada yer alan 
uygunsuz ürünlerin tespiti sonrasında bu ürünlerin değiştirilmesine 
de olanak sağlayacaktır.

SEKTÖREL HABER
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Ağır Sanayi, Maden 
İşletmeleri ve Metalurji 
Sektöründe İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yaşam var olduğu sürece göz önüne 
alınması gerekli bir bilim kolu. Konu, sanayii hele ağır sanayii 
olunca çok daha dikkatli olunması gerekli hale gelmektedir. Ve 
bu iş kolları içerisinde diğer sıradan iş yerlerinde görülen ya da 

görülebilecek iş kazalarının yanında, kendine has çok daha yıkıma 
yol açan risklere karşı önlemler alınması vazgeçilmez olmalıdır.
İş yerlerinde risk analizi metotları karşılaştırmalı ve rakamsal olarak 
karşılaşılabilecek tehlikelerin büyüklüğünü bize gösterir. İş yerinde 
sadece bir kez yapılması yetmez. İşyerindeki herhangi iş makinası 
konum ve hal değişikliklerinde kesinlikle başvurulması gerekli bir 
yöntemdir. Eğer iş kolumuz madenler ve metalürji sanayii gibi iş 
kollarında ise İş sağlığı ve Güvenliğinin çok daha dikkatle üzerinde 
durulması kesinlikle şarttır.

Yol sokakta yürürken, evde iş görürken dahi bir kısım risklerin 
altındayız. Açık ve Yeraltı Maden İşletmeleri ve metalürji tesislerinde 
riskin büyüklüğü ve sıklığı çok daha fazladır. Şu husus hiç göz 
ardı edilmemelidir ki; hiç olmayacakmış gibi görünen riskler ve 
devamında kazaların görülmesi olasıdır.
Madenler ve metalürji sanayiinde yangın, kimyasal zehirlenmeler 
elektriksel çarpma, fiziksel darbe, ezilme her zaman oluşa gelebilir 
peki yeraltında sel olabilir mi? Evet az sıklıkta dahi olsa maden 
galeri ve ocaklarında jeolojik formasyonun yapısına bağlı olarak 
su patlaması yaşanabilir. Yeraltında çalışma tıpkı yerüstünün 
benzerleri ve biraz daha ağır ve zor olanıdır.
Tüm bu risklerin önüne geçmenin tek yolu bilgi ile donanımlı, 
bilinçli çalışanlar sayesinde olabilir. İleri ülkelerde konu çok daha 
fazla titizlikle ele alınıp ayrı ayrı uzmanların kontrol ve denetimi 
sağlanmaktadır. Örneğin, yer altı maden işletmesini saran jeolojik 
formasyonun ilgili jeoloji ve jeofizik testler ile kontrolü gibi.
Ülkemizde inşaat ve maden işkollarında iş kazası sıklığı en fazladır. 
Diğer ülkelerden de daha fazla iş kazaları yaşamaktayız. Bunlar 
önlenebilir mi? Çoğunlukla önlenebilir. Elbette önlenemeyen 
öngörülemeyen kazalar da vardır ve olacaktır. İş kazalarını 

önlemede en etkili yol, kazayı kaynağında yok etmek üzere 
önlemlerin alınmasıdır.
Bundan sonra gelen en önemli konu, çalışanların bilgi ve 
donanımının sağlanması ve bilincin artırılması olmalıdır. Diyelim ki, 
zehirli madde taşıyan aracınız kaza yaptı. Buna yönelik önlemler 
ancak ve ancak o kimyasalın nasıl ve nice olduğunu bilen kişilerce 
alınabilir. Aksi halde bilgisiz bir müdahale ilave zehirlenmeler ve 
belki de can kaybı demektir.
Bir sonraki yol ise çalışanların aşırı yorgunluğunun önlenmesi, zinde 
bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Böyle olmadığı takdirde aşırı 
yorgun bir elektrik çalışanı konuyu çok iyi bildiği halde yanlış bir 
hamle ile kendisini ve çevresindeki çalışanların canını riske atabilir.
Daha sonraki tedbir ise yardımcı personelin bilgili ve dikkatli 
olmasıdır.
Yurdumuzda en son meydana gelen İzmir Kınık maden kazasını, 
işletme sahibi kaza sebebi olarak ani basınç yükselmesi sonucu 
hava ve toz sürüklenmesi ile 45 çalışanın yaralanması olarak 
açıkladı.
Şu anda ayrıntılı açıklama yok. Gerçek sebebi de bilmiyoruz. Ancak 
yukarda söylendiği gibi basıncın hava ve toz bulutunu sürüklemesi 
olasıdır.
Böyle bir sebep önceden göz önüne alınmamış böyle bir kaza 
öngörülmemiştir.

Dünyada diğer ülkelerde de kazalar, önlem ve dikkatteki kusurlar 
nedeniyledir. A.B.D okumuş bir hocamız, eğer Çernobil çalışanları 
yeterli bilgi ve donanıma sahip olsalardı Çernobil vakası yaşanmazdı 
demişti. Bu ifadeden bilgi ve önemsemenin çok önemli olduğu 
anlamını çıkarmalıyız. 

Peki Titan iç faciası? Asla böyle bir felaket düşünülmemiş. Titan iç 
gövdesi yırtılmış ve su alarak battığı söyleniyor.
Konu, malzeme bilimi uzmanlarınca daha ileri araştırmaya muhtaç.
Kazasız, sağlık içerisinde iş ve esenlik dileklerimle…

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

KONUK YAZAR
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PUDRASIZ NİTRİL 
ELDİVENLER

MYTOUCH SERİSİ

Bir Labmarker markası olan 
MyTouch serisi Pudrasız Nitril 
Eldivenler üstün koruma, yüksek 
kavrama, mükemmel el hakimiyeti 
ve dokunma hassasiyeti sağlar.

  %100 Nitril Malzeme
  EN374 ve EN 455 Standartlarına Uygunluk
  QSR(GMP) ve ISO9001: 2008 
  Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk
  Bio-Uyumluluk Testlerine Uygunluk
  PPE Cat III Sınıfı Kişisel Koruyucu Donanım
  Gıda Temas Uygunluğu
  Ekstra Güçlendirilmiş Manşetler
  0,10 mm Parmak Ucu Kalınlığı
  AQL 1,5

www.labmarker.com  |  www.labmarkershop.com  |  info@labmarker.com

Labmarker 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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TOS+H Expo 2022 Başvuruları Başladı
Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar, 14 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da 
dördüncü kez düzenlenecek Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı TOS+H Expo 2022’ye davet ediyor. T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi TOS+H 
Expo 2022 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

TOS+H Expo ekibi, 2022 yaz ayları başlangıcındaki yeni 
fuar tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. UVEX, Ansell, 
Protal gibi sektörün uluslararası kilit oyuncularının yanı 
sıra, ATEŞ İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT TİC. A.Ş., EGEBANT 

ZIMPARA VE POLİSAJ MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş., MEKAP DERİ VE 
AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş. ve WR TURKEY ELDİVEN A.Ş. gibi yerel 
sanayi devleri fuar katılımlarını teyit ederek TOS+H Expo’nun 
Türkiye ve komşu ülkelerde iş güvenliği ve sağlığı açısından hem 
en önemli sanayi ve iletişim platformu hem de öncü ihtisas fuarı 
olarak öneminin altını çiziyor. 

Şu andan itibaren TOS+H Expo 2022’ye
başvuru yapmak mümkün.
Türk hükümeti yakın zamanda inşaat, madencilik, nakliye ve imalat 
gibi hızla büyüyen sektörlerde gelecekte güvenli çalışma koşulları 
sağlamak için çeşitli girişimler başlattı. Yapılan son araştırmalara 
göre iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ulusal ekonomiye 
maliyetinin yılda 24 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor. 
İşyerinde güvenlik ve sağlığın korunması alanında eğitimin 
teşvik edilmesi, bu konuda alınacak spesifik önlemlere örnek 
olarak verilebilir. Yayımlanan İSG Kanunu ve alt düzenlemelere 
destek olacak şekilde hayata geçirilen ulusal ve uluslararası 

destekli projeler ile çalışma hayatında güvenlik kültürünün 
yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütülüyor. TOS+H Expo 
2022 ve 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, bu hedefe 
ulaşmak için Türkiye’de işyerlerinde kazaları önleme konusunda 
farkındalığın artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor. 

Bu etkinliklerin ilk kez 2020 yılında, aynı mekânda yeterli alana ve 
altyapıya sahip olan, şehrin merkezi konumunda, Taksim Meydanı 
yakınında bulunan İstanbul ICC Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi 
planlanmıştı. Şimdi artık bunun için çok fazla beklemeyeceğiz.

Fuar ve kongre birlikte, Türkiye pazarına 360 derecelik bir bakış 
açısı ile karar vericilere yönelik bir platform sunuyor. Etkinlikler 
gerek Türkiye’de gerekse komşu ülkelerdeki işletmelerde ortak iş 
güvenliği standartları uygulamasının daha da yaygınlaştırılması 
ve iş kazalarını engelleyici önlemlerin desteklenmesi açısından 
önemli bir itici güç oluşturuyor. TOS+H Expo böylece, bölgesel 
düzeydeki karar mercileri ile buluşma ve pazarda konumu 
güçlendirme açısından çok uygun bir ortam oluşturuyor.

TOS+H Expo 2022’de ayrıca daha önce TOS+H fuarlarına 
katılmamış TİGİAD üyelerine yönelik özel bir bölüm olacak.

SEKTÖREL HABER
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Güvenlik Risklerine Karşı İş Yerini 
Güvende Tutmanın Formülü

Söz konusu iş sağlığı ve güvenliği olduğu zaman ofis ortamından şantiyeye kadar tüm çalışma 
ortamlarının farklı riskleri bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Bu risklere karşı önlem alınması 
ise hayati önem taşıyor. Yaşanabilecek tüm risklere karşı her daim şirketlerin bir acil durum 
planı olması gerektiğini paylaşan Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, 
planı oluşturmadan önce ve oluşturduktan sonra dikkat edilmesi gereken adımları sıralıyor.

İş ortamlarının farklılıkları bulunsa da çalışanlar için her zaman 
güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Bu gibi 
durumlarda çalışanların ne yapması gerektiğini bilmemesi 
oldukça kaotik bir ortama yol açabilir ve panikleyen çalışanların 

hayatı tehlikeye girebilir. İş kazalarının yanı sıra yangından 
depreme kadar irili ufaklı olası herhangi bir riske karşı acil durum 
planı oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu aktaran Ülke 
Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, acil 
durum planlarını oluşturmadan önce ve oluşturduktan sonra göz 
önünde bulundurulması gereken adımları paylaşıyor.

1. Acil durum planlarının tatbikatı yapılmalı. Şirketler olası 
bir tehlike anında ne yapılacağına dair planlar yapıyor ve 
çalışanlarla bu planları paylaşıyor olabilir, ancak çalışanların tam 
olarak ne yapmaları gerektiğini bilmeleri için mutlaka tatbikat 
yapılması gerekiyor. Bu hem çalışanların acil bir durumda daha 
sakin kalmalarını sağlar hem de hangi potansiyel engellerle 
karşılaşabileceklerini görmelerine yardımcı olur. Bu şekilde daha 
doğru ve güvenli planlar yapılabilir.

2. Doğru ve eksiksiz iletişim kurulmalı. Söz konusu iş güvenliği 
olduğunda çalışma ortamındaki herkesin acil durumlarda oynaması 
gereken roller bulunuyor. Bu gibi konularda ise iletişim eksikliği 
veya yanlış iletişim kurmak oldukça kaotik durumlara yol açabiliyor. 
Bu nedenle acil durumlar için geliştirilmiş güvenlik planlarını 
ilgili herkese doğru ve net bir şekilde iletmek oldukça önemlidir. 
Böylece olası bir durumda herkes ne yapması gerektiğini ve hangi 
konudan sorumlu olduğunu bilir. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinin 
yönergeleri, ekip yöneticileri tarafından günlük işleyişte ve takım 
toplantılarında sürekli gündemde tutulmalı.

3. Eski ekipman kullanılmamalı ve eksik olmamalı. Tüm çalışanların 
acil durumlara karşı hazır olması gerektiği gibi, tüm gerekli 
ekipmanların da ihtiyaç anında kullanılmak üzere hazır ve eksiksiz 
olması oldukça mühim. Aksi takdirde acil durum planlarında 
sıkıntılar çıkabilir ve bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir. Herhangi 
bir acil durumda ihtiyaç duyulacak çok fazla ekipman olduğundan, 
bunların kolayca erişilebilir ve her zaman aynı yerde olduğundan 
emin olmalısınız. Ayrıca, yangın söndürücü gibi bakımı yapılması 

SEKTÖREL HABER
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gereken veya raf ömrü olan ekipmanlar varsa bunlarla ilgilenmesi 
için önden görevlendirmeler yapılmalı ve takipte olunmalı.

4. Acil durum planı güncellenmeli. Çalışma ortamında birçok şey 
değişiklik gösterebilir. Şirketlerin buna göre acil durum planlarını 
güncellemeleri önem arz ediyor. Örneğin, acil durum planında 
önemli rol oynayan bir çalışan işten ayrılabilir, yeni çalışanların 
plana dahil olması gerekebilir veya çalışma ortamında yeri değişen 
ekipmanlar ya da eşyalar olabilir. Bu gibi durumlarda acil durum 
planının güncellenmesi ve herkesle yeni planın paylaşılması 
gerekiyor. Yeni planlara uygun yapılacak tatbikatlar, eski acil 

durum planlarının da doğru şekilde revize edilmesini sağlayacaktır.

5. Risklere karşı duyarsız olunmamalı. Çalışma ortamındaki her risk 
aynı derecede önemli olmayabilir ancak hangi acil durumla karşı 
karşıya olunursa, mutlaka ona dair bir acil durum planı olmalı ve her 
türlü duruma karşı hazır olunmalı. İş sağlığı ve güvenliği ekiplerinin 
liderliğinde bir dizi farklı acil durum senaryosu çalışılmalı. Ayrıca 
bir durumun henüz gerçekleşmemiş olması hiç gerçekleşmeyeceği 
anlamına da gelmez, bu nedenle gerçekleşme ihtimali düşük olan 
bir kaza ya da olaya karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor.

SEKTÖREL HABER
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COVID Güvenlikli Binanız
Yangın Güvenliği Riski Taşıyor mu?

Kapanma sonrası, yaşadığınız veya çalıştığınız binayı 
COVID’e karşı güvenli hale getirmeye hazırlanırken, 
binanızın yangınlara karşı korunma derecesini istemeden 
de olsa düşürebilir ve başka bir tehlikeye maruz 

kalabilirsiniz. Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, 
binanızın kullanım amacının veya (geçici düzenlemeler de dâhil 
olmak üzere) yerleşim düzeninin değiştirilmesi durumunda yangın 
risk değerlendirmesine ihtiyacınız olup olmadığını düşünmenizi 
tavsiye ediyor. 
Ticari bina sahipleri hem çalışanları hem de üçüncü şahısları 
güvende tutmak için mevcut alanlarını nasıl kullanmaları 
gerektiğini düşünmek durumundalar. En azından kısa vadede 
ve muhtemelen orta veya uzun vadede sosyal mesafeyi nasıl 
uygulayabileceğimizi planlamak zorundayız. Bu hem bina yerleşim 
düzenini değiştirmemiz hem de insanların bina alanında nasıl 
hareket edebileceklerini değiştirmemiz gerektiği anlamına gelir. 

Bina yönetmeliklerine göre, herhangi bir mülkte yapacağınız 
değişikliklerde, mevcut yangın risk değerlendirmenizi yeniden 
gözden geçirmelisiniz. Binaların yerleşim düzenindeki 
değişikliklerin bir sonucu olarak (koruyucu bariyerler ve ekranlar 
gibi geçici dâhili ve harici yapıları da kapsayacak şekilde); yangın 
algılama ve alarm sistemlerini, çıkış işaretlerini ve acil aydınlatma 
sistemlerinin yerleşimini göz önüne almalısınız.

Artan Riskler
Halihazırda, binalardaki pek çok değişiklik COVID-19 riskini en aza 
indirecek şekilde gerçekleşiyor. Ancak ne yazık ki, bu hedefimizi 
gerçekleştirmeye yönelik adımlar atarken, bazı durumlarda başka 
bir tehlikeye istemeden de olsa davetiye çıkarıyoruz: Yangın 
tehlikesine. Yangın, binada bulunan kişiler ve bina sahipleri için 
ciddi bir risktir. Şirket sahiplerinin veya bina yöneticilerinin, büyük 
para cezalarıyla karşı karşıya kaldıkları pek çok durumun yanı sıra, 
temel yangın güvenliği gereksinimlerini karşılayamadıkları için 
veya yangın güvenliği planının eksikliğinden dolayı hapis cezasına 
çarptırıldıkları olağanüstü örnekler görülmüştür.
Durup bir an için düşündüğümüzde, COVID-19’a karşı koruma 
sağlamak için uygulamaya konulan pek çok tedbirin yangın 
güvenliğini etkileyebileceğini fark edebiliriz.

Kaçış Yolları
Örneğin, mağazalara ve konaklama yerlerine bakalım. Bu tip 
lokasyonlarda, tesis içinde yürüyüş yönünü gösteren oklarla ya 
da bazı durumlarda geçitler bariyerler, halatlar veya bantlarla 
kapatılarak tek yönlü bir akış sağlanmıştır. Binanın tahliye 
edilmesini gerektiren acil bir durum, şüpheye ve kafa karışıklığına 
neden olabilir ve hatta binada bulunan kişilerin acil çıkışlara kolayca 
ulaşmasını engelleyebilir.
Bu durumun acil aydınlatma armatürleri ve çıkış işaretleri üzerinde 
etkileri olacaktır; bu armatür ve işaretlerin bazıları an itibarıyla basit 
ve güvenli tahliye için yanlış yerde olabilir. Bu yeni kaçış yollarının 
her birinde yangın söndürücülerin bulunup bulunmadığını kontrol 
etmelisiniz.

Birbirinden Ayrı Alanlarda Bulunan Bireyleri Uyarmak
Yeni odalar inşa ediyorsanız, alanları bölüyorsanız veya 
insanları belirli sıralarda ayırmak için binanın yerleşim düzenini 
değiştiriyorsanız, her yeni alanda yangın dedektörlerinin kurulu 
olup olmadığını ve insanların binanın içindeyken yangın alarmlarını 

işitebildiğini ve/veya görebildiğini ve bu alarmların standartlarla 
uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bu bölmelerden 
bazıları, dumanı dışarıya atan bir hat oluşturdukları veya çoğu 
durumda plastikten yapıldıkları için, yangın esnasında çok daha 
fazla duman çıkabilir. Bazı bölmeler ise, sulama sistemlerinin 
etkisini azaltabilir. Perakende satış mağazası örneğinde, ödeme 
noktalarının çoğu, insanların sırada beklerken birbirlerinden ayrı 
olarak hizalanmaları için ahşap, şeffaf plastik veya Perspex’ten 
oluşan geçici bir yapıyla çevrelenmiştir, ancak bu kasalar genellikle 
çıkışların yakınındadır. Ödeme noktalarını çevreleyen bariyerler 
alev aldığında, kalın ve zehirli duman ortaya çıkacaktır. En kötü 
senaryo gerçekleştiğinde ve yangın çıktığında, herhangi bir acil 
çıkış yolunu kapatıyor olabilirsiniz. 

Risk Değerlendirmesi
İşe dönerken bu önlemlerin birçoğunu uygulamamız gerekse 
de, sorumlu olduğumuz alanlarda çalışanların ve halkın 
karşılaşabileceği tüm riskleri göz önünde bulundurmak bina 
sahipleri ve işverenler olarak öncelikli görevimizdir. Bu, yeni 
önlemlerden kaynaklanan riski azaltabilmemiz için yangın güvenlik 
sistemlerimizi uyarlamamız veya değiştirmemiz
ve ayrıca, yaptığımız bazı seçimleri de yeniden gözden geçirmemiz 
gerekebileceği anlamına gelir. Örneğin, bölmeler oluşturmak için 
hangi malzemeleri kullandığımızı düşünebiliriz.
İyi tasarlanmış bir yangın güvenlik sistemi yüzde yirmi ekstra 
kapasiteye sahip olacak ve bağlı olduğu sistem içinde esneklik 
sağlayacaktır. Ancak, ne yazık ki, pek çok bina sahibi yangın 
güvenlik sistemini kullanmamakta; kullananlarsa binalarda 
yapılması gereken değişikliklerin boyutunu dikkate almamaktadır.

Değişiklikler Işığında Yangın Güvenliğini Planlamak
Yeni inşa edilen ve yenilenen binalarda yangın güvenliği sistemlerini 
tasarlarken esnekliği göz önüne almak da önemlidir. Gelecekte 
binaları daha esnek şekilde inşa etmemiz ve binaların kullanım 
amaçlarını ve yerleşim düzenlerini düzenli olarak değiştirmemiz 
gerekeceği açıktır. Başka bir salgınla yüzleşmesek bile, çalışma 
ve boş zamanlarımızı değerlendirme şeklimizin değişmesi ve bu 
anlamda çağa ayak uydurmamız muhtemeldir.
Yangın güvenlik sistemlerini esnekliğe önem vererek ve adaptif 
tahliye teknolojisini de göz önünde bulundurarak kurduğunuzda; 
binanızın geleceğini, kendinizi ve en önemlisi de binanızdaki 
insanları korursunuz. Eğer binaları daha uyumlu ve modüler hale 
getiriyorsanız, yangın güvenliği sisteminin tüm parçaları için aynı 
özeni göstermelisiniz.

SEKTÖREL HABER
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2021 Aralık ayı enflasyon rakamları…

Enflasyon rakamları her ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ele alınarak hesaplanır ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna 
açıklanır.

TÜFE, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını satın almalarında yaşanan 
fiyat değişimlerini ifade eder. Hesaplama yapılırken ayakkabıdan 
konfeksiyona, sebzeden süt ürünlerine, temizlik maddelerinden 
enerji tüketimine kadar her ürün ayrı ayrı ele alınarak fiyat 
değişimleri ölçülerek sonuca ulaşılır. Hesaplama bir önceki aya 
göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, bir yıl önceki aynı aya göre 
ve on iki aylık ortalamalara göre olarak değerlendirilir.

ÜFE ise üreticilerin hammadde ve yarı mamul fiyatları dikkate 
alınarak ürün maliyet fiyatlarındaki değişimden ibarettir. ÜFE de 
tüfe gibi bir önceki aya göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, 
bir önceki yılın aynı ayına göre ve on iki aylık ortalamaya göre 
hesaplanır. Üretim maliyeti, birçok yarı mamul, hammadde, işçilik, 
enerji gibi giderleri içerdiği için bütün bu faktörlerin üretime 
olan maliyeti katılarak üretim maliyeti elde edilir ve üretici fiyat 
endexine ulaşılır.

Bu yıl aralık ayı enflasyon rakamlarının emekli ve memurlarına 
yapılacak zam oranının belirleyicisi olacağı için bir hayli önem 
taşıyor ve merakla bekleniyordu. Ayrıca yılın son ayı olması 
sebebiyle yıllık enflasyon rakamları açısından ayrı bir önemi vardı.

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları
TÜFE
Bir önceki aya göre: %13,58
Bir önceki yılın aralık ayına göre = %36,08
Bir önceki yılın aynı ayına göre: %36,08
On iki aylık ortalama = %19,60

ÜFE
Bir önceki aya göre = %19,08
Bir önceki yılın aralık ayına göre =%79,89
Bir önceki yılın aynı ayına göre =%79,89
On iki aylık ortalama=%43,86
olarak açıklanmıştır.
Tabloda görüldüğü gibi yılın en fazla enflasyon ayını geride 
bırakmış bulunuyoruz. Yıllık enflasyon ise 1994 yılından bu yana 
yaşadığımız en yüksek oran şeklinde kendini gösteriyor. Ayrıca 
ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın da iki katından fazla olması bu 
ay için ayrı bir anlam ifade ediyor. Birkaç aydan bu yana makas 
açıklığı dikkat çekiyordu ama bu kadar bariz değildi.
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki üretici enflasyonu kontrol altına 
alınmadan tüketici enflasyonu kontrol edilemez. Çünkü enflasyonu 
önlemek için ivedilikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekir. 
İşte şu anda uygulamaya çalıştığımız ekonomik modelin ana 
teması budur. Üretim firmalarına ucuz maliyetli kredi kullandırılarak 
üretimde artış sağlamak, üretim hacmini genişletmek, ülkede 
istihdam yaratmak, ihracatı en yüksek seviyelere taşımak ve 
dolayısıyla ülkeye döviz girdisi sağlamaktır. Tabii ki bu arada 
yapılacak üretimin niteliği son derece önemlidir. Katma değeri 
yüksek, ithal ikame mallara öncelik verilmelidir. Örneğin uzay 
teknolojisi veya bilişim teknolojisi gibi ürünler ön plana çıkarılmalıdır.
Bir de ülkemizde faaliyet gösteren ENAG diye bilinen ve bağımsız 
ekonomistlerden oluşan bir kurum var. (Enflasyon araştırma 
grubu) Bu kuruma göre ise yıllık enflasyon %82,81 olarak açıklandı.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maalesef halka güven 
vermiyor. Çünkü yaşadığımız enflasyonun yıllık bazda %100’ün 
üzerinde olduğu bir gerçektir. Bu ay açıklanan enflasyon oranları 
ise hiç birimizin beklemediği derecede yüksek çıkmıştır. Ayrıca 
yılbaşından hemen sonra yapılan elektrik, doğalgaz, akaryakıt, 
toplu ulaşım zamları bu oranlara dahil değildir. Eğer bunlar dahil 
edilseydi yıllık enflasyon %50 yi bulabilirdi.

Önümüzdeki sürece baktığımızda, ÜFE ile TÜFE arasındaki iki katı 
geçen makas aralığının önemi aşikardır. Çünkü üretimde artan 
maliyetler tüketiciye yansımamış haldedir ve önümüzdeki üç-
dört ayda mutlaka yansıtılacaktır. Çünkü sanayici de zarar ederek 
faaliyetlerini yürütemeyeceğine göre birkaç ay daha zamlar devam 
edecektir ve enflasyon yukarıya doğru hareketlenecektir.

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
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“Son Senelerde Yaşanan Birçok Olumsuzluğa 
Rağmen Fuarımız Gayet İyi Geçti”

Güney Hırdavat A.Ş. Genel Koordinatörü Gökhan Erpolat:

1958 yılından bu yana hırdavat sektörü içerisinde faaliyet 
gösteren ve sektörün öncü firmaları arasında yer alan Güney 
Hırdavat A.Ş, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 5’incisi düzenlenen 
Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarına katılım sağladı. Sektörde 

önde gelen birçok markanın distribütörlüğünü ve bayiliğini yapan 
Güney Hırdavat, kendini sürekli yenileyen yapısı ile müşterilerine ve 
iş ortaklarına fayda sağlamaya çalışıyor.

Son senelerde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen fuarın gayet 
iyi geçtiğini belirten Güney Hırdavat A.Ş. Genel Koordinatörü 
Gökhan Erpolat, fuardaki katılımcı sayısının artması ve daha 
ilgi çekici hale gelmesi ile ihracat alanında kendilerine daha çok 
avantaj sağlayacağını söylüyor. Avrupa’nın geneli, Rusya ve Afrika 
kıtasının tamamının bu fuarı ziyaret etmesi gerektiğini ve bunun 
için çalışmalar yapılmasının zaruri olduğunu söyleyen Gökhan 
Erpolat fuarla ilgili izlenimlerini TİGİAD okuyucuları ile paylaştı.

Merhaba, kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz?
Adım Gökhan Erpolat. Güney Hırdavat A.Ş.’nin genel müdürlüğünü 
yapmaktayım. Firmamız 1958 senesinde kurulduğu günden 
bugüne el aletleri ve hırdavat sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Sürekli kendini yenileyen ve enerjik yapımızı sektörün kurumsal 
hafızasıyla entegre ederek elimizden geldiğince tüm paydaşlarımız 
için fayda üretmeye çalışıyoruz.

Hırdavat Fuarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hırdavat Fuarı, sektörümüzdeki önemli bir ihtiyacı karşılayan önemli 
bir organizasyon olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörümüzdeki tüm 
oyuncuların bu fuara destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. 
Son senelerde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen fuarımız 
gayet iyi geçti. Katılımcı sayısının artmasıyla bu fuarın daha da 
hareketleneceğini düşünüyorum. Bölgesel olarak avantajlarımız 
var. İhracatımızın artması için bu fuarı daha çekici hale getirmeliyiz 
diye düşünüyorum.

Fuarda öne çıkan ürünleriniz hangileri oldu? Özellikle 
lansmanını gerçekleştirdiğiniz bir ürün oldu mu?
Her sene olduğu gibi bu fuarda da gerek ithal ettiğimiz, gerekse 
de bayiliğini yaptığımız markaları ziyaretçilerimizin beğenilerine 
sunduk. Özellikle lansmanını yaptığımız markalar,2021 yılı itibariyle 
ürün ailemize katılan Crown Elektrikli El Aletleri ve Panasonic Viko 
oldu.

İstanbul Hırdavat Fuarı’nda hedef kitlenize ulaşabildiniz mi?
Aslında bu fuar, profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
tam bir sektörel fuar havasında geçiyor. Bundan dolayı hedef 
kitlemize ulaşıyoruz aslında; ama yine de tam yeterli olduğunu 
düşünmüyorum. Pandeminin de bunda etkisi çok büyük tabi. 
Normalleşme daha da arttığında eminim hedef kitlemizin çoğu bu 
fuarı ziyaret edecektir.

Yabancı ziyaretçi profili için ne düşünüyorsunuz?
Henüz yeterli değil. Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ağırlıklı bir 
ziyaretçi profili vardı bu fuarda. Sayıca da çok değildi. Pandeminin 
de etkisi olmuştur muhakkak sayının düşük olmasında. Fakat 
benim daha çok dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. 
Bu bölgelerden gelen ziyaretçilerin gerektiği kadar katma değer 
oluşturduğunu veya oluşturacağını düşünmüyorum. Bence 
Avrupa’nın geneli, Rusya ve Afrika kıtasının tamamı da bu fuarı 
ziyaret etmeli. İhracatımızda kaliteli büyümeyi ancak o zaman 
artırabiliriz.

Son olarak sektörel değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Sektör büyüyor. Oyuncu sayısı artıyor. Son senelerde üretici 
sayısında da artış var. Bununla beraber mevcut üreticilerin de 
üretim hacimleri artıyor. Kaliteli ürüne talep de artmaya başladı. 
Bunlar sevindirici gelişmeler. Ama aynı zamanda zorluklarımız da 
çoğalıyor. Umarım 2022 herkes için verimli ve bereketli bir sene 
olur. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlar, sağlıklı, huzurlu ve 
başarılı bir sene dilerim.

SEKTÖREL HABER
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A+A Fuarına Katılım Sağlayan
Kaya Grubu Sektördeki Öncülüğünü 
Sürdürülebilir Kılmayı Amaçlıyor

A+A’ya katılma sebeplerinin, mevcut bayilerle iş birliğinin 
geliştirilmesi, yeni müşteriler edinilerek bayilik ağının 
güçlendirilmesi, farklı ülkelerde yeni bayilik ağının 
oluşturulması ve yeni ürünlerin tanıtılması olarak belirten 

Kaya Grubu yetkilileri ile gündemdeki çalışmaları hakkında kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Firmanızı ve ürünlerinizi kısaca tanıtır, A+A Fuarına katılım 
amacınızı anlatır mısınız?
İnsan yaşamını odağımıza alarak yaptığımız çalışmalar; iş 
hayatında insan yaşamını korumaya yönelik ürünler tasarlamak, bu 
ürünlerin üretimini yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle 
tüm çalışanları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmektir. Bu 
misyon doğrultusunda üretimini yaptığımız yüksekte çalışma 
ekipmanlarını telekom, inşaat, enerji, savunma sanayi, arama-
kurtarma, itfaiye sektörlerinin kullanımına sunmaktayız. 
Diğer yandan akredite eğitim alanımızda; iple erişim, rüzgar 
türbinlerinde çalışma, yüksekte çalışma, IOSH Güvenli Yönetim, 
NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika eğitimlerimizi hem iş 
sağlığı ve güvenliği alanında hem de yüksekte çalışan tüm 

meslektaşlarımıza vermekteyiz.  İş Sağlığı ve Güvenliği sektörünün 
öncü fuarlarından A+A’ya katılma sebebimiz, mevcut bayilerle iş 
birliğinin geliştirilmesi, yeni müşteriler edinilerek bayilik ağının 
güçlenmesi, farklı ülkelerde yeni bayilik ağının oluşturulması ve 
geliştirilmesi, yeni ürünlerin tanıtılmasıdır.

KKD üreticisi Türk firmaların, global pazarda diğer ülkelere 
göre sektördeki avantajları veya varsa dezavantajları hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Global pazarla kıyasladığımızda üretim maliyetinin az olması 
nedeniyle Türk firmaları pazara yüksek kaliteli ürünleri daha 
uygun fiyata sunabilmektedir. Bu durum Türk firmalara rekabet 
avantajı sağlamaktadır. Diğer bir yandan Türk malları ile ülkelerin 
yaşadığı olumsuz deneyimlerden dolayı pazara ilk girişte sıkıntılar 
yaşanmakta ürünün kalitesinin ispatlanması gerekmektedir.

Fuar beklentilerinizi karşıladı mı?
Fuar yönetiminin pandemi sebebiyle getirdiği ziyaretçi sayısındaki 
kısıtlamalardan dolayı beklediğimiz yoğunluğu bulamadık.

Faaliyet gösterdiği teknik ve teknolojik halatlar, endüstriyel iş güvenliği, yüksekte çalışma, eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri alanlarında sektör lideri olan Kaya Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği sektörünün öncü 
fuarlarından A+A’ya katılım sağladı.
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2022 yılından beklentileriniz ve firma hedefleriniz nelerdir?
Kaya Grubu olarak 2021 yılı için belirlemiş olduğumuz iç 
hedeflerimizi yıl sonu itibarıyla tutturduk. Bunun, başından 
sonuna kadar pandemi koşulları altında geçen bir yıl için oldukça 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Rakamsal hedeflerimizin dışında; 
ana faaliyet konularımızdan biri olan yüksekte çalışma alanında 
kullanılan ürünlerin ve bileşenlerin ithalatını azaltmak için 200 

farklı yerlileştirme projesi oluşturuldu ve zorlu pandemi koşullarına 
rağmen 40 adedi 2020 sonu itibariyle tamamlandı. 2021 yılı sonu 
itibariyle toplamda 90 adede ulaştık ve 2022 yılı sonu itibariyle de 
200 adedi tamamlamayı hedeflemekteyiz.
Gelmiş olduğumuz bu noktada, bütçemizin %5’ini Ar-Ge 
harcamalarına ayırarak sektördeki öncülüğümüzü sürdürülebilir 
kılmayı amaçlıyoruz.
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“A+A Fuarı’nda Sergilediğimiz
İş Güvenliği Otomat Çözümlerimiz 
Büyük İlgi Gördü”

Abidin SALTIK
Egebant İhracat Müdürü 

Firmanız ve markalarınız hakkında
kısaca bilgi verir misiniz?
Şirketimiz, 1969 yılında kurulmuştur. Sürdürülebilir 
çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede 

tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma 
misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun 
yıllardır iş birliği yapmaktadır. 

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Honeywell, 
Klingspor, Naxoflex, Dynabrade ve Sicad markalarının ürünlerini 
Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri 
doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve 
uzun süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler 
geliştirmektedir.
Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya 
sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübesini, pazarın 
ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığı yatırımlarla destekleyen 
şirketimiz, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün 
çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.
  
Çayırova, Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 500’den 
fazla çalışanı, 50’den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye’nin birçok 
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Geniş ürün yelpazesi, müşteri talepleri sonrası yenilikleri ve inovasyon öncelikli yatırımları ile sektörde 
önemli bir yere sahip olan Egebant, iş güvenliği sektörü içinde çözüm odaklı çalışmalar yapmaya devam 
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Egebant’ın fuar etkinliği ile ilgi bilgi almak adına İhracat Müdürü Abidin Saltık ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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noktasındaki bayi ağı ile şirketimiz, her sektöre uygun ürün 
çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30’dan fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Ayrıca müşteri odaklı yaklaşımıyla Ar-Ge merkezinde yürüttüğü 
çalışmalarla da tüm müşteri ve paydaşları için değer sağlayan 
inovatif çözümler geliştirmektedir.

İş Güvenliği alanında yaptığınız güncel çalışmalar hakkında
bilgi verilebilir misiniz? A+A 2021 Fuarı firmanız açısından
nasıl geçti?
2014 yılından bu yana Şanlıurfa üretim tesisinde; poliüretan, 
nitril, nitril köpük kaplama ve kaplamasız mekanik risklere karşı 
genel amaçlı ve kesilmeye dayanıklı iş eldivenlerimiz en modern 
ekipmanlar ile CE standartlarında üretilmektedir.

A+A 2021 Kişisel Koruma, İş Yerinde Güvenlik ve Sağlık 
Uluslararası İhtisas Fuarı’na ikinci kez katılmakta olup, pandemi 
döneminde uzak kaldığımız müşterilerimiz ve potansiyel vadeden 
yeni ziyaretçiler ile iletişim kurmayı amaçladık. Önceki fuara göre 
daha büyük bir stant ile daha fazla ürün çeşidi ve daha yenilikçi 
ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

18 gauge poliüretan kaplı ve 18 gauge nitril köpük kaplı B, C, D 

ve F seviyelerinde kesilmeye dayanıklı eldivenler arasında en 
fazla ilgi odağı; Egebant SanCut 396734 ve SanCut 096704 
lansman ürünlerimiz oldu. Yeni eldivenlerimiz; kesilme dirençli 
özel tasarımları sayesinde parmak bölümlerinin bir yere takılması 
durumunda kolayca koparak elleriniz için ekstra koruma sağlarken 
çalışma performansından da ödün vermemektedir.

Yine ilk olarak A+A Fuarı’nda sergilediğimiz iş güvenliği otomat 
çözümlerimiz; iş güvenliği endüstrisinde yer alan global firmalar, 
personel sayıları yüksek olan iş güvenliği danışmanları ve satın 
alma yetkilileri tarafından büyük ilgi gördü.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Pandemi sürecinde Avrupalı kullanıcıları uzak doğudan ithal 
ettikleri KKD ürünlerinin nakliye fiyatlarındaki aşırı yükselme ve 
aynı zamanda tedarik sürelerindeki uzama sebebiyle yeni tedarikçi 
arayışına yönlendirmiştir. Bu durum Avrupa’ya yakın lokasyonda 
olan ülkemiz adına alternatif tedarikçi olabilme şansını pozitif 
anlamda artırmıştır. 

Egebant olarak, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemiz 
adına ihracat hedeflerine katkıda bulunmak için çalışmaya devam 
ediyoruz. 2022 yılının hepimize yeni pazarlarla dolu ve istikrarlı bir 
yıl olmasını dilerim.
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Kişisel Koruyucu
Donanımlar Madencilikte
Hayati Önem Taşıyor!

Ülkemizde son yıllarda önemi artan ve üzerine durulan endüstriyel konuların başında, iş sağlığı ve güvenliği 
geliyor. İş sağlığı ve güvenliği denince akla gelen ilk çalışma alanlarından birinin de madencilik olduğunu 
aktaran Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, madencilik alanında gerekli olan 
koruyucu donanımları sıralıyor.

En zorlu çalışma ortamlarından biri olan madencilik, 
iş sağlığı ve güvenliği konusunun en kritik olduğu 
alanlardan. Sektördeki çalışma koşullarına yönelik kanun 
ve regülasyonlarla birlikte kişisel koruyucu donanımlarının 

gerekliliği ve öneminin madencilik alanında ciddi derecede 
olduğunu belirten Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü 
Murat Şengül, maden sahalarında yer alan çalışanların dikkat 
etmesi gereken 4 önemli koruyucu önleme ve kritik donanımlara 
dikkat çekiyor.

Madencilikte Meydana Gelen Birçok Yaralanma Önlenebilir!
İş sahası fark etmeksizin çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak, 
doğru kişisel koruyucu donanımları kullanmaktan geçiyor. Öyle 
ki bu durum en zorlu çalışma şartlarını taşıyan madencilikte 
daha da yüksek seviyede önem arz ediyor. Yaralanmalara yol 
açan kazaların çoğunun çalışanın doğru KKD ürününe sahip 
olmaması ya da ürünü doğru kullanmamasından kaynaklı 
olduğunu belirten Murat Şengül, maden sahalarında çalışanlar 
için botlar, eldivenler, kasklar ve koruyucu birçok özel donanımın 
bulunduğunu ve bunların doğru kullanılması gerektiğini aktarıyor. 
Global ve yerel kuruluşların yoğun Ar-Ge süreçleri sonunda 
sektörel ihtiyaçlara dönük tasarlanan tüm KKD ürünlerinin 
madencileri günlük olarak karşılaştıkları tehlikelerden korumaya 
yardımcı olduğunun altını çizen Şengül, her maden sahasında 
çalışanlar için faaliyete uygun ve gerekli olan KKD ürünlerini 4 
önemli koruma bölgesine göre sıralıyor.

1. Baş ve yüz koruması: Baretler, güvenlik gözlükleri, kulak 
tıkaçları ve yüz koruma maskelerinden oluşuyor. Maden alanında 
çalışırken, kafa bölgesinin en iyi şekilde korunmasını sağlamak için 
çene kayışlı ve kafaya doğru oturması için de iç kısmı ayarlanabilir 
baret kullanmak gerekiyor. Gözleri korumak için de tercihen buğu 
önleyici ve çizilmez özelliklere sahip güvenlik gözlükleri takılmalı. 
Maruziyet bölgesindeki gürültü ölçümleri sonrasında da madende 
takılacak uygun kulaklık belirlenebilir. Birçoğu kokusuz, tatsız olan 
ve potansiyel olarak tehlikeli gazlar içeren ortamlarda çalışırken de 

en doğru solunum koruyucu sistemlerin belirlenmesi ve bunların 
eğitimlerinin çalışanlara verilip doğru şekilde kullanılmasının takibi 
gerekir.

2. Üst vücut, boyun ve kol koruması: Bu alanın koruması için 
iki parça ve gerekli koruma normlarını karşılayan iş kıyafetlerinin 
seçilmesi gerekiyor. Yansıtıcı şeritleri içeren güvenlik göstergelerinin 
de kıyafet üzerinde bulunması kesinlikle önemli. Bu güvenlik 
göstergelerinin aynı zamanda düşük ışıklı veya karanlık alanlarda 
yansıtıcı veya görünür olmasına dikkat edilmeli.

3. El koruması: Farklı uygulamalar için çeşitli eldivenler mevcut 
olabiliyor. Madencilikte çalışanın keskin nesnelerden korunması için 
yırtılma ve delinme direnci yüksek, optimum korumayı sağlayabilen 
eldivenleri tercih etmesi gerekiyor. Ayrıca madende çalışanın yer 
aldığı sürece bağlı olarak ısı dayanımı yüksek eldivenler de tercih 
edilebilir.

4. Ayak ve bacak koruması: Optimum ayak ve bacak koruması için 
standart ayak koruyucular, dayanımı yüksek ve maden ortamına 
uygun botlardır. Kaymaz tabanlı, kompozit burun koruyuculu, 
antistatik ve delinmez ara tabanlı ayak bileğini koruyucu özelliğe 
sahip botlar şiddetle tavsiye edilir. Ek koruma için, yeraltında 
çalışırken dizlik de giyilmelidir.

Tehlikeli çalışma ortamına sahip olan madencilik ve diğer 
endüstriyel ortamlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çözümleri 
bakımından yerinde eğitim, saha analizi ve ürün tedariği gibi geniş 
bir çözüm yelpazesine sahip olduklarını aktaran Ülke Endüstriyel 
Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, giriş seviyesinden 
birinci sınıf ürünlere kadar tüm portföylerini Türkiye’nin dört bir 
yanındaki maden müşterilerine sunabildiklerini aktarıyor.
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50 51v tigiad.org.tr



52 53v tigiad.org.tr

Maden Operasyonlarını Dijitalleştiren 
Uygulamaya Global Ödül

Akıllı iş çözümlerinde yenilikçi teknolojilere imza atan Wipelot, 15’incisi düzenlenen ve RFID alanında inovatif 
projelerin yarıştığı RFID Journal 2021 Awards’tan birincilikle döndü. Endüstriyel IoT alanında aldığı ödüllerine bir 
yenisini daha ekleyen Wipelot, madencilik operasyonlarının sayısallaştırılması ve görev dağılımı uygulamasıyla 
yarışmada “En İyi RFID Uygulaması (Diğer Endüstri)” kategorisinde en iyi uygulama seçildi.

RFID Journal tarafından her sene düzenlenen sektörün en 
prestijli ödüllerinden RFID Journal 2021 ödülleri, 15. kez 
sahiplerini buldu. Birden fazla endüstride en iyi RFID 
uygulamalarını öne çıkarmak için yapılan yarışmada ödül 

sahipleri; uygulamaların yenilikçi yönü, firmalara kazandırdığı katkı 
ve faydalar göz önüne alınarak bağımsız jüri üyeleri tarafından 
belirlendi. 

UWB (Ultra Geniş Bant Teknolojisi) tabanlı madencilik görev 
atama uygulamasının kullanıldığı ve madencilik sektörünün 
öncü temsilcisi adına yapılan başvuruyla tüm rakiplerini geride 
bırakan teknoloji şirketi Wipelot, Phoenix Arizona’da gerçekleşen 
yarışmada birincilik kazandı. Madenlerde personel ve ekipman 
yönetiminde güvenlik ve verimlilik artışı sağlayan ödüllü RTLS 
teknolojisi, Wipelot’un güçlü mühendis ekibi tarafından titizlikle 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirildi. 

Maden operasyonlarını dijitalleştiren
ilk UWB tabanlı uygulama
Sanayinin farklı faaliyet alanlarında verimliliği ve kaliteyi artırmak 
hedefiyle birçok akıllı iş çözümü hayata geçirdiklerini ifade eden 
Wipelot CEO’su M. Rifat Ok, aldıkları ödülle ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Madencilik alanında bugüne kadar yürüttüğümüz 
birçok projeyle bu alandaki zorlukları ve handikapları yakından 
deneyimledik. Çalışma sahasının esnek olmayışı, iletişimin ve varlık 
yönetiminin kompleks yapısı, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamanın 
zor olması gibi farklı değişkenleri göz önüne alarak bu süreçleri 
dijitalleştirecek bir proje geliştirdik. Güvenlik ve verimlilik üzerine 
inşa edilen projemiz, müşterilerimize iş süreçlerinde pek çok fayda 
sağlıyor. Standart bir varlık izleme ağının ötesinde operasyonları 
sayısallaştırıp dijitalleştirerek anında müdahale, anlık izleme, veriyi 
doğru yönetme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Projemizin bir diğer 
önemli özelliği ise UWB tabanlı Aktif RFID ile maden içerisindeki 
operasyonun dijitalleştirilmesi kapsamında yapılan ilk uygulama 
olması… Tüm bu ayrıcalıklar ise bize RFID Journal 2021 Awards’ta 
birincilik kazandırdı.”
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Enflasyon Artarken
Türk Şirketleri İhracatta
Nasıl Bir Strateji İzlemeli?

Euro bölgesinde enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerini 
gördü. Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD’de enflasyon 
Ağustos 2008’den bu yana en büyük artışı yaşadı. Hem 
Avrupa hem ABD’de enflasyon artışlarının sürmesi 

bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası, bölgede enflasyonun 2022’de 
yüzde 1,5’e ve 2023’te yüzde 1,4’e düşmesini bekliyor ancak 
bu yıl sonuna doğru enflasyonun tekrar yükselmeye devam 
edeceğini öngörüyor. Bankaya göre bu yıl haziran ayında yüzde 
1,9 olarak gerçekleşen tüketici fiyatları endeksi enflasyonu yılın son 
çeyreğinde yüzde 2,6’ya yükselecek.(1)

ABD’de enflasyon bu yıl haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,4 oranında arttı. Yıl sonuna doğru bu 
oranın yüzde 3,6’ya gerileyeceği öngörülüyor. Amerika Merkez 
Bankası, ülkedeki enflasyonun 2022’de yüzde 2,8’e ve 2023’te 
yüzde 2,4’e düşeceğini tahmin ediyor. 
Her ne kadar ilerleyen yıllarda düşüş beklentisi olsa da ABD 
için enflasyon sıra dışı bir gelişme olarak kabul ediliyor. Mevcut 
enflasyon artışında pandemi kaynaklı üretim girdilerindeki artış 
kadar işsizliğin de etkili olduğu ifade ediliyor. ABD’de işsizlik oranı 
pandemi sırasında yüzde 3,5’ten yüzde 14,8’e kadar yükseldi. Belirli 
endüstrilerdeki beklenmeyen kapanmalar nedeniyle yükselen 
işsizlik oranı bu yıl ağustos ayında toparlanarak yüzde 5,2’ye düştü. 
Enflasyonu tetikleyen en önemli gelişme ise enerji maliyetlerindeki 
artış. Enerji maliyetlerindeki artışı, taşıma maliyetlerindeki yükseliş 
izliyor. Tedarik tarafında yaşanan gelişmeler de enflasyon üzerindeki 
bir diğer önemli baskı olarak öne çıkıyor. Konteyner kapasitelerinin 
artırılması yönünde çalışmalar sürerken bunun fiyat baskısını 
hafifletmesi bekleniyor. Ancak bu gelişmenin 2023’ten önce olması 
öngörülmüyor. Öte yandan global piyasalarda toparlanmaya 
rağmen olumsuz beklentiler de var. Örneğin konteynerde kapasite 
kısıtlamaları hafifletilse bile navlun oranlarının pandemi öncesine 
göre daha yüksek seviyelerde kalabileceği ifade ediliyor. 
Peki tüm bu tabloda Türk şirketleri Euro bölgesi ve ABD pazarında 
nasıl bir ihracat stratejisiyle yol almalı? Hacim ve fiyat dengesi 
kurarken nelere dikkat etmeli? 
Global danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners bu konuda 
Türk şirketleri için yeni duruma adapte olmalarını ve fırsatları 
değerlendirmelerini sağlayacak 5 maddelik bir aksiyon planı 
ortaya koydu:

HEDEF PAZARLAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ
Yükselen maliyet kalemleri ve navlun dezavantajlarıyla birlikte 
ülkeler arası ticari avantaj ve potansiyel dengeleri hızla değişiyor. 
2021’in ilk 8 ay verileri incelendiğinde Türkiye’de en yüksek 

ihracat yine otomotiv sektörüne aitken en yüksek artış oranları 
sırasıyla yüzde 165,5 ile çelik, yüzde 141,5 ile mücevher sektöründe 
görülüyor. Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika en fazla ihracat 
yapılan 3 ülke olma konumlarını koruyor. Otomotivde en çok 
ihracat yapılan ülkeler Fransa, İtalya ve Almanya incelendiğinde 
Fransa ve İtalya’da enflasyonun Euro bölgesi enflasyon oranıyla 
paralel gittiği, Almanya’nın ise yüzde 3,9 enflasyon oranıyla Euro 
bölgesi ortalamasının üzerine çıktığı dikkat çekiyor. 
Hızla değişen dengelerle daha önceki hedef pazar tanımları da 
değişiyor. Artan maliyetlerle birlikte ülkeler belirli mal grupları 
için ticari avantajını yitiriyor veya yeni potansiyel kazanıyor. Bu 
nedenle hem ülkelerin hem bu pazarlara gidiş stratejilerinin 
düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmesi önemli. Bu aşamadaki 
en kritik süreç iyileştirme, genellikle manuel olarak ilerleyen pazar 
değerlendirme sürecinin dijitalleştirilerek dinamik bir yapı üzerine 
kurulması gerekiyor.

MARJ HARİTALARINA YENİ BAKIŞ  
Enflasyon kaynaklı fiyat artış sürecinin doğru yönetilmesi için 
mevcut süreci ayrıntılı yorumlayarak ileriye yönelik sonuçları çevik 
ve senaryo bazlı değerlendirmek önemli rol oynuyor. Senaryolar 
ve ilerlemeler ülke bazlı farklılık göstereceği için bu süreç ülke bazlı 
incelenmeli. Örneğin, Almanya’nın enflasyon oranının, koronavirüs 
kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonominin yeniden açılmasıyla 
2008’den bu yana en yüksek seviyeye sıçradığı görülüyor. Fiyat 
artışının ana nedenlerinin başında ise geçen yılki satış vergisi 
indiriminin tersine çevrilmesi ile mal ve hizmet sepetindeki 
değişiklikler gibi çeşitli özel faktörler geliyor. Simon-Kucher’in 
Küresel Fiyatlandırma Çalışması 2021*, konu fiyat olduğunda 
çevik davranılmadığı ve önceliklendirme eksikliği olduğunu ortaya 
çıkarıyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 60’ı 2020’de kârlarının arttığını 
bildirdi. Ancak belirlenen ana kâr faktörleri, enflasyon artışlarıyla 
kolayca tersine çevrilebilen hacim kazanımları ve maliyet 
tasarruflarıydı. Bu nedenle marj haritalarının, ihracat ülkeleri ve 
müşteri segmentleri bazında tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. 
 
BELLİ NOKTALARDA DOĞRUDAN SATIŞA GEÇİLMELİ
Konsept olarak, üreticiden müşteriye dağıtım kanalı ne kadar 
uzun olursa elde edilen kâr da o kadar düşük oluyor. Bu nedenle 
bu dönemde kanallar ve kanal ortakları iyileştirme potansiyelleri 
belirlenmeli, mümkünse belirli noktalarda doğrudan satışa geçilmeli. 
Daha yalın bir değer zincirine sahip olmak ve tüketiciye doğrudan 
ulaşmak için ise tüketiciyi veya son müşteriyi anlamak gerekiyor. 
Simon-Kucher & Partners müdürlerinden Sinan Kalafatoğlu 
da özellikle COVID-19 sonrası tüketici alışveriş davranışlarının 

COVID-19 krizi tüm dünyada maliyetleri etkiledi. Özellikle 
enerji, hammadde ve taşımacılıktaki artışlar pandemi 
öncesinde enflasyon sorunu olmayan ülkeleri bile yükselen 
enflasyon oranlarıyla tanıştırdı. En büyük ihracatını 
Avrupa ve ABD’ye gerçekleştiren Türk şirketlerinin 
oluşan bu ortamda ihracat stratejilerini yeni dinamiklere 
göre geliştirmesi, fırsatların değerlendirilmesinde önemli 
rol oynayacak. Simon-Kucher &Partners uzmanları yeni 
enflasyon ortamında Türk şirketlerine yol gösterecek 5 
maddelik ihracat stratejisi ortaya koydu.

SEKTÖREL HABER
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değişmesiyle müşteri kanallarında dengelerin farklılaştığını; moda, 
yaşam tarzı, güzellik ve lüks eşya sektörlerindeki üreticilerin kendi 
D2C e-ticaret kanallarını oluşturmasının artık bir alternatif olmaktan 
çıkıp zorunluluk haline geldiğini vurguluyor. Kalafatoğlu sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Kanal yönetiminde tüketici davranışlarının sıkı 
takibi için saha ve müşteri araştırmalarının yanı sıra bu sürece dahil 
olan işletmelerle ilişkileri sürekli iyileştirmek ve ayrıca süreçteki 
verimliliği artırmanın yollarını belirlemek önemli. Günümüzde 
birçok şirket, kanal yönetim araçları, B2B portalları gibi dijital 
kaynaklardan yoksun. Bu nedenle süreçlerin hızla müdahale 
edilebilir ve dinamik olarak analizlenebilir bir yapıya bürünmesi 
yalın ve verimli kanal yönetimi için önemli.”

DEĞER FİYAT DENGESİ YENİDEN KURULMALI
Enflasyon döneminde fiyat artışı bir zorunluluk olarak hayata 
geçiyor. Bu nedenle ihraç edilen ürünlere yansıtılacak fiyat artışının 
sadece maliyet değişikliği üzerine kurgulanması yanlış stratejilerle 
sonuçlanabiliyor. Diğer zamanlarda olduğu gibi enflasyonun 
yükselişe geçtiği dönemlerde de fiyat artışlarını iyi yönetmek, fiyatı 
doğru bir şekilde belirlemek sağlam bir analiz ve niteliksel tüketici 
iç görüsü kombinasyonunu gerektiriyor. Analitik fiyatlandırma 
modelleriyle ürün hattı ve kategori genelinde fiyat esnekliklerinin 
hesaplanması ve buna ek olarak rekabetsel tepkilerin belirlenmesi 
kritik önem taşıyor.  

Tüketici eğilimleri ve tercihlerinin fiyatlandırma eşiklerini 
belirlemede ve uzun vadeli marka değerini korumada anahtar 
olduğunu belirten Sinan Kalafatoğlu, “Belirlenen fiyat noktaları 
ve hacim projeksiyonlarına göre ürünler sınıflandırılarak 
önceliklendirilmeli. Gerektiği durumlarda ürünün yeniden tasarımı 
ve reformülasyonuyla fiyat artışını marka algısını ve konumunu 
zedelemeyecek şekilde uygulamanın yolları belirlenmeli” diyor.

SATIŞ EKİBİ GÜÇLENDİRİLMELİ
Farklı pazarlar ve müşteriler, segmentleri ve hedefleri 
doğrultusunda farklı yetenekler gerektirir. Bu noktada satış 
temsilcilerinin yetenekleriyle pozisyonun gereklilikleri eşleştirilerek 
doğru “yetenek” dağılımı yapılmalı. “Liderlik potansiyeli” veya 
“avcı potansiyeli” olmak üzere sınıflandırılan iki profil de enflasyon 
dönemlerinde çevik değişim metotları konusunda eğitilmeli. 
Satış öncesi, sırası ve sonrasındaki müzakere süreçlerinde satış 
temsilcilerinin profillerine göre gelişim alanları belirlenmeli ve bu 
müzakere süreçleri veri uzmanları, market analizleri ve otomasyon 
araçlarıyla desteklenmeli. Dinamik bir yapıda standartlaştırılmış 
bir teklif mekanizması ve kontrat bileşenlerinin skorlandığı kontrat 
yönetimi araçları, daha hızlı reaksiyon gösterme konusunda en 
büyük yardımcılar olabilir. Müzakere süreci ve kontrat yönetimi 
kadar önemli diğer bir konu ise prim yapısı. Satış ekibi primleri, 
pazar ve müşteri segmentasyonu önceliklendirmeleri paralelinde 
belirlenerek marj optimizasyonu gözetilmeli.
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Sinema ve İSG 1:
Bhopal: A Prayer for Rain

Takvimler 3 Aralık 1984’ü gösterdiğinde, Hindistan’ın Bhopal 
şehrinin sakinleri hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağının 
henüz farkında değillerdi. Şehrin yakınlarındaki bulunan 
fabrikada oluşan sızıntı neticesinde son derece zehirli bir 

gaz olan metil izosiyanat havaya karışmış ve bu deşarj, binlerce 
kişinin ani ölümüne, on binlerce kişinin sakat kalmasına, anormal 
doğumlara ve yüz binlerce kişinin kimyasaldan etkilenmesine 
neden olmuştur.

Tüm zamanların en büyük endüstriyel felaketi olarak bilinen 
Bhopal’de yaşananlar 2014 yılında vizyona giren Bhopal: A Prayer 
for Rain (Bhopal: Yağmur İçin Dua) isimli Bollywood yapımı film ile 
beyaz perdeye aktarılmıştır.

Film, felaketin de yaşandığı Hindistan’ın yoksullukla boğuşan 
bölgelerinden biri olan Bhopal’de geçiyor. Hikaye, her Bhopal 
sakini gibi pestisit fabrikasında işe girmeyi hayal eden Dilip 
üzerinden anlatılıyor. Dilip’in çek-çek sürücülüğünden fabrikaya 
uzanan hikayesi trajik olayın yaşandığı gün zehirli gaz bulutlarının 
arasında son buluyor.
Riskleri öngörerek gerekli bildirimleri yapan güvenlik müdürü Roy, 
yaklaşan felaketi kamuoyuna duyurmaya çalışan yerel gazeteci 
Motwani, gerçekleri arayan ABD’li gazeteci Eva ile fabrikanın sahibi 
Warren de filmde önemli yer tutan diğer karakterler.

Yaklaşık 96 dakika süren filmin sonunda Bhopal’ın bugünü ve 
kazanın henüz sarılamamış yaraları yer alıyor. Adli süreç ve filmde 
yer alan karakterlerin gerçek hayattaki durumları ilgili bilgiler de 
filmin kapanışında aktarılanlar arasında.

Bhopal Felaketi Çernobil’den daha büyük bir etkiye sahip olsa 
da Çernobil kadar bilinirliğe sahip değildir. Kazanın AB genelinde 
büyük endüstriyel kazalar ile ilgili mevzuatın güncellenmesi 
noktasında önemli bir etkisi olmuştur.

Bhopal: A Prayer for Rain, yaşanan trajediyi günümüze aktarmakla 
birlikte, iş ve proses güvenliği, halk sağlığı ve arazi kullanımı gibi 
konuların altını çizmesi nedeniyle öneme sahip bir yapımdır.

Bhopal’i konu alan 1984 tarihli Time Dergisi Kapağı (Time.com)

Filmin Afişi (imdb.com)
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YLD COVER 8004B

YLD COVER 700

TEK KULLANIMLIK
KORUYUCU 
TULUM

TEK KULLANIMLIK
KORUYUCU 
TULUM

www.yildirimlargiyim.com.tr



Specially formulated rubber compound.
Soft and fluffy cotton lining.
Silky external surface and powder free interior.

Length/mm

300+/-10

Article No.

RF 1
Type

Flocklined
Weight

M 53g+/-2

Size

S, M, L, XL, XXL

Color

Yellow, Pink

EN 388

2000X

Material

Natural Rubber

EN 388:2016

2000X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

KPT

EN ISO 374-5:2016 EN 421:2010

0321
CAT. III

TOUGHERabsolutely

Heavy weight industrial rubber glove.
Specially blended rubber compound.
Hardened shell for greater chemical and abrasion resistance.
Flocklined interior for comfort.

Length/mm

320+/-10

Article No.

HD 27Neo
Type

Flocklined
Thickness/mm

0.68+/-0.03

Size

S, M, L, XL,
XXL, XXXL 

Color

Black, Orange

EN 388

2121X

Material

Natural Rubber blended
with Polychloroprene

0321
CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

2121X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

AJKLNPT VIRUS

Specially blended rubber compound.
Dust free internal and external surface - Surface Treated.

Length/mm

295+/-10

Article No.

UC 1
Type

Unflocked
Weight

M 52g+/-2

Size

S, M, L, XL, XXL

Color

Natural

EN 388

1100X

Material

Natural Rubber

EN 388:2016

1100X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

KPT

EN ISO 374-5:2016 EN 421:2010

0321
CAT. III

Satin-Lined interior.
Specially formulated rubber compound for better fat resistance.
Excellent grip in wet and oily environment.

Length/mm

300+/-10

Article No.

SL 1
Type

Satin
Weight

M 66g+/-2

Size

S, M, L, XL, XXL

Color

Blue, Yellow

EN 388

1011X

Material

Natural Rubber
blended with nitrile

0321
CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

1011X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

KLT VIRUS

Sponge Lining Technology.
Keeps hands dry and comfortable.
Better insulation against heat and cold.
Antibacterial.

Length/mm

330+/-10

Article No.

RSL 80
Type

Spongelined
Thickness/mm

0.65+/-0.03

Size

S, M, L, XL

Color

Yellow

EN 388

1111X

Material

Natural Rubber

0321
CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

1111X

EN ISO 374-1:2016
TYPE C

K

Thicker gauge for improved puncture and abrasion protection at palm.
Excellent grip in wet and oily environment.
Flocklined interior for comfort.

Length/mm

320+/-10

Article No.

BIC 200
Type

Flocklined

Size

S, M, L, XL,
XXL, XXXL 

Color

Blue over Yellow

EN 388

2011X

Material

Natural Rubber

0321
CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

2011X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

KPT

Chloroprene coated over Natural Rubber.
Improved puncture, protection at palm.
Resists oil and fats.
Flocklined interior for comfort.

Length/mm

320+/-10

Article No.

HP 300
Type

Flocklined
Thickness/mm

0.70+/-0.03

Size

S, M, L, XL,
XXL, XXXL 

Color

Blue over Yellow

EN 388

2111X

Material

Polychloroprene,
Natural Rubber

0321
CAT. III

Heavy Duty Chloroprene glove.
Excellent puncture and tear resistance.
Good resistance to most solvent, mild acids, oil and fat. 0321

CAT. III

Premium Grade Acrylonitrile Butadiene Rubber.
Outstanding abrasion and chemical resistance.
Excellent resistance against aromatic and petroleum solvents and animal fats.
Raised diamond pattern for better sustained grip. 0321

CAT. III

EN 388:2016

2111X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

AKLNPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

2111X
3011X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

BKLOPT
KLMOPT

VIRUS

Length/mm

330+/-10
410+/-10

Article No.

Neo 400
Neo 400-16

Type

Flocklined

Thickness/mm

0.68+/-0.03

Size

S, M, L, XL, XXL, XXXL 
8, 9, 10, 11

Color

Black

EN 388

2111X
3011X

Material

Polychloroprene,
Natural Rubber

Length/mm

330+/-10

Article No.

RNF 15
RNF 18

Type

Flocklined

Thickness/mm

0.40+/-0.03
0.45+/-0.03

Size

S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Color

Green, Blue
Green

EN 388

4101X
4102X

Material

Nitrile

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

4101X
4102X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

JKLOPT
JKLOPT

VIRUS

Extended length - 16 inch Nitrile glove.
Outstanding abrasion and chemical resistance.
Excellent resistance against aromatic and petroleum solvents and animal fats. 0321

CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

AJLOPTK

Length/mmArticle No.

RNF 20-16
Type

Flocklined

Thickness/mm

0.52+/-0.03

Size

8, 9, 10, 11 

Color EN 388

4101X

Material

Nitrile Green410+/-10

Light and tough nitrile glove.
Specially formulated latex-free nitrile compound.
Resistance to oils & fats and household detergents.
Outstanding dexterity, excellent grip. 0321

CAT. III

Length/mmArticle No.

SOF 11
SOF 15

Type Thickness/mm

0.28+/-0.03
0.38+/-0.03

Size

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Color EN 388

1101X
4101X

Material

Nitrile

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

1101X 
4101X 

EN ISO 374-1:2016

TYPE B-KPT 
TYPE A-JKLNPT

Pastel GreenFlocklined 330+/-10

Extended length - 18 inch Nitrile glove.
Outstanding abrasion and chemical resistance.
Excellent resistance against aromatic and petroleum solvents and animal fats. 0321

CAT. III

EN ISO 374-5:2016EN 388:2016

4102X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

AJKLOP VIRUS

Length/mmArticle No.

RNU 22-18
Type

Unflocked

Thickness/mm

0.58+/-0.03

Size

8, 9, 10, 11 

Color EN 388

4102X

Material

Nitrile Green450+/-10

Thickness/mm

0.50+/-0.03



Atık Kapları
Yağ Bidon Sistemleri
Temizlik Kapları
Güvenlik Kapları

İstasyon Yolu Sokak No:3 34840
Altıntepe / Maltepe / İSTANBUL

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

www.labmarker.com
info@labmarker.com

Asecos Tek Yetkili Türkiye Temsilcisi

GÜVENLİK
KAPLARI

Labmarker Dıș. Tic. Ltd. Ști.

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
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• Duvar, zemin ve baş üstünde çalışabilme pozisyonu ve 
  bu pozisyonlara uygun köşe dönüş ankrajları
• Duvar ve baş üstü pozisyonlarında iple erişim yapabilme
• Özel minimize edilmiş 28 mmx38 mm’lik profil kesiti ve 
  şaryosu ile benzersiz kompakt tasarım
• Hattın istenilen yerinden girip çıkabilmeyi sağlayan yaylı 
  giriş çıkış braketi
• Döner tablalar sayesinde hat kesişmelerinde yön 
  değiştirme imkanı
• Montaj yapılacak alana uygun renkte üretim
• Şaryonun hattın başından veya sonundan giriş/çıkışını 
  kolaylaştıran otomatik sistem
• İstenilen noktada sabitlenebilen şaryo

Kullanıcı Sayısı : 4 (Düşüş Durdurma Pozisyonu)
        2 (İple Erişim Pozisyonu)
Ağırlık      : 8,8 kg (ayak), 8,9 kg (gövde)
Ankraj Açıklığı   : 3 m (İple Erişim için 1 m)
Hat Uzunluğu    : 1 m-∞
Standart              : EN 795 Type D, CEN/TS 16415 Type D

KAYAGRUBU

ORIENT
Raylı Yatay Yaşam Hattı



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

info�wr-turkey.comwww.wr-turkey.com Tel:+90 212 803 91 14



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 



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

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… 



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

Ellerinizi mekanik
risklerden koruyoruz.
bursaeldiven.com
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Phone  +90 212 538 05 98:
Fax  +90 212 537 08 46:
E-Mail  support@ariteksinfo.com:
Web  www.ariteks.net:
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EN 4920
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EN 4920
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En Sık Yapılan 5 Diyet Hatası!
Bu Hatalar Diyet Girişimlerinizi 
Başarısız Hale Getiriyor!

“Yeni yıl yaklaşırken kendinize kilo hedefi belirlediyseniz, hem ruhen hem de bedenen diyete hazırsanız 
dikkat etmeniz gereken diyet hatalarına göz atmanızda fayda var” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, önerilerde bulundu.

İşte sıklıkla karşılaşılan diyet hataları
Uygun olmayan popüler bir diyet programı uygulamak
Başta kalori kısıtlaması olmak üzere vücudun ihtiyacı olan enerji 
ve besin ögelerini karşılayacak bir beslenme programından 

uzaklaşmak yapılan en başlıca diyet hatalarındandır. Bu 
durumda karşılaşılabilecek sorunlar şu şekilde sıralanabilir; enerji 
kısıtlamasından dolayı yavaşlayan bir metabolizma, yetersiz veya 
dengesiz alınan makro besin ögeleri nedeniyle yaşanan depresyon, 
yorgunluk, kas kayıpları ve olası metabolik bozukluklar, alınamayan 
yararlı mikro besin ögelerinin eksikliğinde yaşanabilecek sağlık 
sorunları.. 

Dönemsel olarak ortaya çıkan; düşük kalorili, yetersiz besin ögesi 
içeren popüler diyetler uzun vadede sağlığı ve kilo kontrolünü 
olumsuz etkileyebilecek sonuçlar yaratabilir. 

Diyet ürünlerini kontrolsüzce tüketmenin bir zararı olmayacağını 
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Besin alımını takip etmemek
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Unutmamalısınız ki başarısız olduğunuz bütün diyet 
uygulamalarının her biri kilo kaybetmenize karşı bir direnç 
oluşturur. Dolayısıyla bu bir sonraki diyet girişiminiz için 
motivasyon ve başarı eksikliği yaratabilir. Daha önceden yapılan 
diyet hatalarını bilmek ve tekrarlamamak diyet sürecinizde size 
katkı sağlayacaktır.

İrem AKSOY
Diyetisyen

KONUK YAZAR
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MAKSİMUM İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA MALZ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
DENİZ YÜKSEL

Ali Nihat Tarhan Cad. Eryılmazlar Sok. No:3 K:5
İçerenköy / İSTANBUL

ERATAŞ İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
M.EMİN KUŞCU Kartal / İSTANBUL

AYNEN ELDİVEN LTD. ŞTİ.
NUSRET YEŞİLÇİMEN

Gürsu OSB, Kurtuluş OSB Mah. Zeki Müren Cad. No:6 16580 
Gürsu / BURSA

ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
İBRAHİM KAAN KOSTAK Bornova / İZMİR

YILDIZLAR İŞ ELBİSELERİ İŞ GÜVENLİĞİ
DOĞAN YILDIZ

RADİKS İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI A.Ş
MUSTAFA DEMİRCİ

Küçükbakkal köy Mh., Merdiven Köy Yolu Cd., Rüstemağa Sk.Piko 

Ataşehir / İSTANBUL
ORCAN TEKSTİL VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

Örnek Mah. Demokrasi Cad. Temizel Sok. No: 6-22 Selimoğlu Group 

Ataşehir / İSTANBUL

BRADY ETİKET VE İŞARETLEME TİC. LTD. ŞTİ.
SELİM ÖZGÜN

Büyükdere Caddesi, Harman 1 Sokak, No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10
Şişli / İSTANBUL

DEMİR MAKİNE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
BURAK DEMİR

Emekyemez Mah. Buğulu Sok. No: 9/A
Karaköy / İSTANBUL

ALTEK YAPI MARKET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖMER TEKDEMİR

Güzelevler Mah. Girne Bulvarı No: 282/A Ceyhan Karayolu 5.Km
Yüreğir / ADANA

DELTA PLUS PERSONEL GİYİM VE İŞ GÜV. EKİPMANLARI
BURÇAK ŞİMŞEK

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad., No: 58 /A-B
Yenibosna / İSTANBUL

CERVA TURKEY İŞ GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.
RAHMİ HASAN

Perpa Tic. Merk.B Blok K:2 No:77, Okmeydanı
Şişli / İSTANBUL

YILDIRIMLAR GİYİM İstanbul Yolu Gersan san.sit.2305 sok.No:482

KAYNAK İŞ ELBİSELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
METİN KAYNAK

Kışla C İşkent San.Sitesi 6. Blok No:102
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

CANSULAR HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEHMET ALİ BODUROĞLU

Rüstempaşa mah.Alacahamam sok.No: 4/A
Eminönü / İSTANBUL

S.S.A KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
HİKMET KÜTÜKÇÜ

ABC Plaza Poligon Mah.Sarıyer Cad. 117-B Kat:4 No:1o, İstinye
Sarıyer / İSTANBUL

EKS EMNİYET KEMER SAN.LTD.ŞTİ
AKINER SAĞIR

Örnek Sanayi Sitesi, 1263. Cadde No:14 Ostim

BURİŞ İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİK HIRDAVAT MOB. MAK. OTO 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İBRAHİM YILMAZ

Üçevler Mah. Niltim 56.Sk. No:32
Nilüfer / BURSA

GÜNEY HIRDAVAT A.Ş.
GÖKHAN ERPOLAT

İstoç 26.Ada F-1 Blok No:170
Bağcılar / İSTANBUL

MAVİ İŞ TEKSTİL ÜRT. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No. 146/1
Maltepe / İSTANBUL

EMAR PAZARLAMA FMD İD İÇ VE DIŞ TİCARET
MUSTAFA GÜRPINAR

7236 Sk. No:6 Aykop Sanayi Sitesi, Pınarbaşı
Bornova / İZMİR

ATA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
HAMDİ SERDAR ATADEMİR

İkitelli OSGB, Tümsan Sanayi Sitesi, 1. Kısım 7. Blok no.15
Başakşehir / İSTANBUL



TİGİAD ÜYESİ FİRMALAR
ÜYE FİRMA / TEMSİLCİ

NUMEKO İŞ GÜVENLİĞİ SAN.TİC. A.Ş.
SEMİH KOÇAK

Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. No:26/13
Tuzla / İSTANBUL

ŞEKERCİLER DNZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AHMET HAKAN ŞEKERCİ

Evliya Çelebi Mah. Uyum Sk. No.3, İçmeler
Tuzla / İSTANBUL

İŞTE KKD İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
TİJEN KÜÇÜKGÖKÇE

Egemenlik Mah. 6089 Sok.No.2, Işıkkent
Bornova / İZMİR

İNGİLİZ STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- BSI
HANİFİ BARAN

Değirmen Sk. No:16 AR Plaza Ofis:61/62 A Blok
Kozyatağı / İSTANBUL

İSMAİL KAPLAN
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 8 No: 947 34384 Okmeydanı
Şişli / İSTANBUL

TRAKYA İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HÜSEYİN SERT

Hürriyet Mahallesi Murathüdavendigar Caddesi No:4
Lüleburgaz / KIRKLARELİ

MAYA ENDÜSTRİYEL
KEMAL GÜNAY

Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Merk. B Blok Kat:8 No: 994
Şişli / İSTANBUL

PROPAZAR SAĞLIK GÜVENLİK TİC LTD. ŞTİ.
YAŞAR KIYAK Odunpazarı / ESKİŞEHİR

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZEMELERİ SAN. VE 
TİC. A.Ş. TOSB 3. Cadde No: 23 41480 Şekerpınar

Çayırova / KOCAELİ

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi Yüzer Havuz Sokak A 

Şişli / İSTANBUL

WR TURKEY ELDİVEN A.Ş.
ORKAN USLUBAŞ

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 Sit. 

Bağcılar / İSTANBUL
VARF YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM 
DANIŞMANLIK LTD.
ÖMER GÜLTEN

Yiğitler Mh. C5 Sk. Sanayi Sitesi 14. Blok No:57-59
Yıldırım / BURSA

ÖZER AYAKKABI VE LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MEHMET ÖZER

Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mah. Eski Et Balık 

AFYONKARAHİSAR
EKSEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.
SABRİ ÖZEN

Gümüşpınar Mah., Fesleğen Sokak, No:40/A, Soğanlık
Kartal / İSTANBUL

3M TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİLAL ALİ MERT YILMAZ

Mor Sümbül Sokak No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
Ataşehir / İSTANBUL

SAGE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI A.Ş.
MUSTAFA KARABENLİ

Güzelyurt Mahallesi 5785 Sokak No:25/A
Yunusemre / MANİSA

HONEYWELL TEKNOLOJİ A.Ş.
METE ÖZ

İçerenköy, Çayıryolu Sokak Üçgen Plaza No:7
Ataşehir / İSTANBUL

OĞUZ CAN DURMUŞOĞLU Rezzato BS / İTALYA

NAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YİĞİT KUÇİNOĞLU

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi Yüzer Havuz Sokak B 

Şişli / İSTANBUL

ÖNCÜ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
COŞKUN DURSUN Merkez / SİVAS

COMIDAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME LTD.ŞTİ.
UĞUR HARLAR

Altıevler Mahallesi Uz Sokak No:11
Narlıdere / İZMİR

BEYBİ PLASTİK FABRİKASI SANAYİ A.Ş.
EREN ÖZÇELİK

Yukarıdudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:27
Ümraniye / İSTANBUL

ARITEKS A.Ş.
İBRAHİM ONUR SUSİN Küçükköy /  İSTANBUL

BAYEM GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
Sancaktepe / İSTANBUL

LABMARKER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
OĞUZHAN AYDOĞAN

İstasyon Yolu Sokak No:3/122 34840 Altıntepe
Maltepe / İSTANBUL

GÖKHAN ŞENSES Limavägen 28, 793 32 Leksand / İSVEÇ

EGEPRO ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SERCAN ÖZMERCAN

1082 Sokak No:3G Halkapınar Mahallesi 
Konak / İZMİR

EHİL İŞ GÜVENLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
AHMET YASİR DEMİR Nilüfer / BURSA

VERTEX SAFETY DONATIM VE KORUMA TEK.LTD.ŞTİ.
YASİN YILDIRIM

Aydınlı Mahallesi, Çilek Sokak, No:9
Tuzla / İSTANBUL
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