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Merhaba,
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Bu sayımıza denk gelen milli bayramlarımız 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal ATATÜRK‘ü saygı ve özlemle anıyoruz. Yine bu
sayımızla birlikte tüm okurlarımızın Ramazan Bayramını en içten
dileklerimle kutlarım.
Yine bu sayımıza denk gelen, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve
Emekçiler Bayramını kutlarken, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında
kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası tüm meslektaşlarımıza kutlu
olsun.
Tabii ki bu güzel gün ve dileklerle beraber hayatımızda her şey
tozpembe ilerlemiyor. Maalesef dostumuz olan iki ülke tüm dünyanın
gözleri önünde savaşırken, bazıları henüz çocuk yaşta binlerce insan
hayatını kaybetmekte; milyonlarcası ise evlerinden, yurtlarından
olmakta. Umuyorum ki sebebi ne olursa olsun Rusya ve Ukrayna
arasında süregelen savaş en kısa sürede yerini kalıcı bir barışa bırakır
ve geçmişleriyle birbirlerine bağlı bu ülkeler, yine dostça yaşamaya
devam ederler. Savaşın insani trajedisinin yanında henüz pandemi
etkilerini atlamamış olan dünya ve ülke ekonomimize getireceği
maddi yük hepimizi etkileyecek gibi duruyor.
İşe dönecek olursak, bu sayımız ülkemizin en önemli kişisel
koruyucu donanım fuarı olan TOS+H Fuarı ile eş zamanlı, fuar özel
sayımız olarak yayınlandı. Dopdolu bir içerik ve bolca firma tanıtımı
bulabileceğiniz bu sayımızı keyifle okuyacağınızı umuyorum.
Bu vesile ile fuara katılan tüm TİGİAD üyesi firmalara başarılı bir
organizasyon dilerim. Umarım hem katılımcılarımız hem ziyaretçiler
bu organizasyondan memnun ayrılırlar.
Son olarak tüm TİGİAD üyelerini, 15 Mayıs 2022 Pazar günü TOS+H
Fuarı ile eş zamanlı yapacağımız 2022 Olağan Genel Kurulumuza
davet etmek isterim. Unutmayalım ki, birlikte her zaman daha
güçlüyüz!
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BES elim-16
• Orta ve haﬁf mekanik risklere karşı koruma sağlar
• Dikişsiz örme avantajıyla eli tam sararak üstün
parmak ucu hassasiyeti sağlar.
• Özel geliştirilmiş kaplama teknolojisi ile yağlı
ortamlarda da yüksek performans sunar.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE sertiﬁkalı
KULLANIM ALANLARI
Montaj, Paketleme, Metal işleri, Transport
Alanları,Ahşap işleri, Otomotiv
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BES minel
• Genel amaçlı iş eldivenidir.
• %100 pamuk kumaştan üretilmiştir.
• Makine dikişi ile dikilmiş olup eldiven içinde dikiş kırpıntısı
bulunmaz. Bu sayede ergonomik ve üstün parmak ucu
hassasiyeti vardır.
• Özel geliştirilmiş kaplama teknolojisi ile yağlı ortamlarda da
yüksek performans sunar.
• Tamamı %100 yerli üretim. CE belgelidir.
KULLANIM ALANLARI
Montaj, Paketleme, Metal işleri, Transport Alanları,Ahşap
işleri, Otomotiv

bursaeldiven.com
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Ellerinizi mekanik risklerden ve
metal parçalarından koruyoruz.
bursaeldiven.com

BES 1030

bursaeldiven.com
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BES 1040

BES 1060
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KULLANIM ALANLARI
Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında
Döküm - Metal - Pres Atölyelerinde
Denizcilik Sektöründe

bursaeldiven.com

BES 3020

BES 3010

• 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.

• 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
Döküm Sanayi - Tüm Kaynak Uygulamaları Pres Hatları - Ağır Sanayi

KULLANIM ALANLARI
Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san.
- Otomotiv san.
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TOS+H Expo, Hem Ulusal Hem de
Uluslararası Düzeyde Önemli Bir Platform

T

OS+H’un başarı hikayesi, A+A 2013’de Alman-Türk İş
Sağlığı ve Güvenliği Diyaloğu ile başladı. Partner ülke
Türkiye ile birlikte ilk hedefler belirlendi. Bunlar arasında,
işletmelerde iş kalitesinin artırılması, Türkiye’de iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması yer alıyordu.

8

ulaşmak amacıyla Türkiye’de iş yerinde önlem alma konusunda
farkındalığın artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

O zamandan beri, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanlarında
son derece dinamik gelişme gösteren bir pazar yaşıyoruz. Türk
hükümeti de bu konulara büyük önem veriyor. İnşaat, madencilik,
nakliye ve imalat gibi ekonominin büyüyen sektörlerinde
güvenli çalışma koşulları sağlamak için son yıllarda çeşitli
girişimler başlatıldı. İş yerinde güvenlik ve sağlığın korunmasına
yönelik eğitimin teşvik edilmesini somut önlemlere örnek olarak
gösterebiliriz.

TOS+H Expo, kendisini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
önemli bir sanayi platformu olarak kabul ettirmiş bulunuyor.
Zaman içinde, sadece sektörün uluslararası kilit oyuncuları fuarın
ayrılmaz bir parçası olmakla kalmamış, aynı anda Türkiye’nin
sektör devleri de her iki yılda bir İstanbul’da kişisel korunma, iş
yeri güvenliği ve iş sağlığı alanlarındaki en son gelişmeleri ve
trendleri tanıtmak ve tartışmak üzere bir araya gelmekte. Fuar
ve sempozyum bir paket olarak, Türkiye pazarına 360 derecelik
bir bakış açısı sunarken firmaların bölgedeki karar alıcılarla bir
araya gelmelerine ve pazar konumlarını kuvvetlendirmelerine
yönelik bir platform oluşturuyor.

Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt
düzenlemelerinin desteklenmesine yönelik ulusal ve uluslararası
projeler çerçevesinde araştırmalar da yapılmaktadır. Araştırma
sonuçlarından elde edilen bulgular işyerinde güvenliğin
daha da iyileştirilmesine yardımcı oluyor. TOS+H Expo 2022
ve yeni partneri İstanbul Sanayi Odası (İSO) da, bu hedefe

TOS+H Expo, Türkiye ve komşu ülkelerdeki işletmelerde iş
güvenliği standartlarının daha ileri düzeyde uygulanması ve
önleme kültürünün oluşturulması için, deyim yerindeyse, itici
güçtür. TOS+H Expo 2022 ve katılımcıları ile ilgili güncel bilgiler
ile İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
programı için www.toshexpo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

tigiad.org.tr

TİGİAD Üyeleri Geleneksel İftar
Yemeğinde Bir Araya Geldi
TİGİAD üyeleri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü artık geleneksel hale gelen TİGİAD iftar yemeğinde buluştular.
Yüksek katılımla, İstanbul Karaköy’de gerçekleşen iftar yemeğinde uzun süredir uzak kalan üyeler bir araya gelme
ve sohbet etme fırsatı buldular.

Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği

2022 Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan seçimli genel kurulu 30 Mart 2022 tarihinde
çoğunluk sağlanamadığı için 15 Mayıs 2022, Pazar günü saat
10:00’da TOSH Expo ile eş zamanlı olarak İstanbul Kongre
Merkezinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem ile toplanacak genel kurulumuza tüm dernek
üyesi firma temsilcileri davetlidir.
DERNEK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve yoklama
2-Divan teşekkülü
3-Saygı duruşu ve istiklal marşı
4-Yönetim Kurulu başkanının konuşması
5-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun
okunması ve ibrası
6-Yönetim ve denetleme kurul seçimleri
7-Dilek ve temenniler
8-Kapanış

tigiad.org.tr
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RESICOMFORT

YENİ RESICOMFORT SERİSİ

KESİK KORUMA
KURU VE AZ YAĞLI ORTAMLAR
HASSAS İŞLER

TECHNOLOGY

Daha fazla güvenlik
arttırılmış dayanıklılık
ve optimum konfor
Dokunmatik

ekran

KRYTECH 642

KRYTECH 643

https://www.tr.mapa-pro.com
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KRYTECH 644

KRYTECH 645

GİRİŞ

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

MAPA PROFESSIONAL yıllardır süre gelen tecrübesi ve güvenilir gerçeğe en yakın kullanım testleri ile
yeni RESICOMFORT® serisini tasarladı. Geliştirilen yeni nesil kaplama formülasyonu yüksek dayanıklılık
ve korumadan taviz vermeden kullanıcılara en üst seviye konfor sağlamaktadır.

YÜKSEK PERFORMANSLI KAPLAMA
KÖPÜK NİTRİL KATMAN NEFES
ALABİLİRLİK SAĞLAR
Kaplama

Kaplama açık hücre yapısı sayesinde hava sirkülasyonunu
sağlar ve iyi bir terleme kontrolü sunar.

Örme
tekstil

SON KUMLU NİTRİL KATMAN DAHA FAZLA
NEFES ALABİLİRLİK SAĞLAR, TUTUŞU VE
DAYANIKLILIĞI ARTTIRIR
Bu işlem kaplama dayanımını güçlendirirken, hücre
yapısını sağlamlaştırır ve eldivenin genel nefes
alabilirliğini arttırır.

Kaplama

Örme
tekstil

DAYANIKLILIK

KONFOR
İKİNCİ CİLT ETKİSİ

RESICOMFORT® kaplama,
koruyuculuğundan ödün vermeden
0,4 mm’lik ultra ince bir kaplama sunar.
Köpük ve kumlu nitril birleştirme işlemi
dayanıklılığı artırır.

Koruyucu eldivenlerin 15 örme sıklığı ile
ulaştığı hafiflik, çalışanların el yorgunluğunun
önlenmesine yardımcı olur.
Dahili araştırmalar, bu eldivenlerin piyasadaki
diğer eldivenlerden % 15 daha ince olduğunu
göstermektedir.
Eldivenlerin hafifliği ikinci bir cilt etkisi sağlar.

x2

Astar ve kaplamanın uyumlu dengesi parmak
uçlarında yüksek el hassasiyeti sağlar.
Dayanıklılıktan ödün vermeden iyi ele oturma ve
çok yüksek konfor sunar.

Bu kaplama, piyasadaki diğer
karşılaştırılabilir eldivenlerden iki kat
daha uzun süre dayanır.

CİLT KORUMA GARANTİLİ
Eldivenlerimiz, zararlı maddeler içermediğinden
çalışanlarda alerji riskini azaltır.

Tüm seri, performanslarında herhangi
bir değişiklik olmaksızın 40°C’de bir kez
yıkanabilir, eldivenin ömrünü uzatır, israfı
azaltır ve kullanım maliyetini düşürür.

RESICOMFORT® serisindeki tüm ürünler: DMF
içermez, Dermatolojik olarak onaylıdır, STANDARD
100 OEKO-TEX® sahibidir.

https://www.tr.mapa-pro.com
tigiad.org.tr
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SERİNİN ANA ÖZELLİKLERİ

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Kolay Tanımlama
Eldivenin üstündeki net işaret sayesinde kesik
koruma seviyesinin belirlenmesi kolaydır.

KESİK KORUMA
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645

Bilekte bulunan renk kodlaması sayesinde bedenlerin
tanımlanması kolaydır

Yüksek performanslı iplik
Kullanıcı konforunu optimize eden özel ÖRME TEKNOLOJİSİ

İPLİK KAPLAMA – SARMA TEKNİĞİ

Bu teknik, kesik önleyici liflerden kaynaklanan
cilt tahrişlerini azaltmak için kullanılır.
Sert kesilmeyi önleyici liflerin iç astarda daha
yumuşak bir iplikle sarılması ile kullanıcılara
optimum konfor sağlanmaktadır.

KONFORLU İÇ ASTAR ÖRME TEKNİĞİ

Bu teknik, eldivenin iç astar kısmında daha
iyi konfor sağlamak için kullanılır. Bu, örgü
modelini yapılandırmamızı sağlar: 2 örgü
iplikten en yumuşak iplikleri astarın iç
kısmına, teknik sert iplikleri ise astarın dışına
yönlendirebiliriz. Ten ile temas eden ipliğin
en yumuşak iplik olmasına her zaman önem
vermekteyiz.

Ek özellikler
DOKUNMATİK EKRAN YETENEĞİ
ResiComfort serisi, her tür akıllı telefon, tablet ve
endüstriyel ekrana sahip dokunmatik ekranlar ile
kullanılabilmektedir. Bu mükemmel dokunsal hassasiyet,
eldivenlerini çıkarmaları gerekmediğinden çalışanların
üretken kalmalarına ve korunmalarına yardımcı olur.
Dokunmatik ekran özelliği yıkandıktan sonra kalır.

https://www.tr.mapa-pro.com
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SİLİKONSUZ

Boyama öncesi metal levha ve cam
üzerinde iz, kusur oluşmasını önlemek
için Silikonsuz.

MAPA ÇÖZÜMÜ
KRYTECH 642
KESİK KORUMA

SEVİYESİ B

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ISO 13997:
5,7N (559g)

EN 388

EN 407

4X42B

X1XXXX

Beyaz Eşya
montajı

Dokunmatik
cihaz kullanımı

Otomotiv
montajı

Havacılık
bakım

KRYTECH 643
KESİK KORUMA

SEVİYESİ C

ISO 13997:
12N (1177g)

EN 388

EN 407

4X42C

X1XXXX

KRYTECH 644
KESİK KORUMA

SEVİYESİ D

ISO 13997:
16N (1570g)

EN 388

EN 407

4X43D

X1XXXX

Mekanik
bakım

KRYTECH 645
KESİK KORUMA

SEVİYESİ E

ISO 13997:
29N (2845g)

EN 388

EN 407

4X43E

X1XXXX

ENDÜSTRİLER

Metal işleme ve
kesme

Otomotiv
Havacılık
Metal

Mekanik
İnşaat
Cam
Beyaz Eşya

https://www.tr.mapa-pro.com
tigiad.org.tr
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İş Sağlığı ve
Güvenliğinde Toksikoloji

T

üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları
ve meslek hastalıklarının sayılarındaki artışların yanı
sıra, bu alanlardaki çalışma sayılarında da hızla artış
meydana gelmektedir (1). Başka bir ifade ile ülkemiz
özelinde gerçek istatistiklerimizin yansıması söz konusu olabilir.
Bu bağlamda gittikçe bilinçlenen işverenin rutin muayeneler
çerçevesinde yapılan toksikolojik test ve analizlere daha fazla
önem vermesi yatmaktadır. Zehirli bir madde ile etkileşim veya
toksik maruziyet endüstrileşme ve kentleşmeye bağlı olarak
gün geçtikçe önem kazanan, gerek işçi gerekse o bölgede
yaşayan insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli
hususlardandır.
Toksikoloji, tarih öncesi dönemde insanların bazı bitkileri zararlı,
diğerleri güvenli diye kategorize etmesi ile başlayan; Hipokrat’ın
(~M.Ö.400) zehirlenmelerin tedavisinde yapılacaklar bilgisi ile
devam eden; Hammurabi Kanunlarında (M.Ö. 1400) bahsedilen;

14

Doç.Dr. Vugar Ali TÜRKSOY
Yozgat Bozok Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı Başkanı

Dioscorides’in (M.S. 40) “De Universa Medica” kitabında
zehirleri bitkisel, hayvansal ve mineral olarak sınıflandırılması;
Paracelsus’un “her madde zehirdir, zehir olmayan madde
yoktur, zehir ile ilacı ayıran dozudur” ifadesi ile devam eden; İbni
Sina’nın (MS 980-1037) “Kitap Al Kanun Fıt Tıbb” adlı eserinde
ilaç ve zehirlere karşı kullanılabilen antidotlar; Orfila’nın (17831853) kimyasal analizleri sistematize etmesi ile yine devam eden
ve günümüzde “kimyasalların, maddelerin veya durumların
insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini
anlamamıza yardımcı olan bir bilim alanıdır” şeklinde karakterize
edilen kavramdır. Toksisite ise göreceli bir kavram olup, toksik
özelliklere ve doza bağlı bir ifadeye işaret etmektedir(2).
Sanayileşme ve kentleşmenin neden olduğu çevre kirliliği ile
birlikte insanların sağlıkları için zararlı çeşitli maddelere kirlenen
su, toprak ve hava yoluyla maruz kalma oranları da artmıştır
(3). Bununla birlikte, iş sağlığında da gittikçe daha fazla öneme
sahip olmaya başlayan maruziyet kavramı başta Dünya Sağlık
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Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmak
üzere, Amerikan Hükümet Endüstriyel Hijyenistler Konferansı
(ACGIH), İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA), Ulusal İş Sağlığı
ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve
diğer uluslararası kuruluşlarca vurgulanmaktadır (1,3–10).
WHO’nun insan ve işçi sağlığına vurgu yapması; ILO’nun
hükümetler, işverenler ve işçiler ile standart ve politika
geliştirmeye çalışması; ACGIH’in gerek ortam şartlarına yönelik
Eşik Limit Değerleri (TLV) gerekse insanların kan, idrar, saç
gibi biyolojik dokularında işte oluşabilecek maruziyetlerden
veya meslek hastalıklarından korunmak için Biyolojik Maruziyet
İndeksi (BEI) gibi limitler önermesi; OSHA’nın işçilerin kimyasal,
biyolojik, fiziksel ve radyoaktif tehlikelerden korunması için
çeşitli standartlar geliştirmesi; NIOSH’un işverenlerin ve işçilerin
güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmalarına yardımcı olması;
ve son olarak da EPA’nın insan sağlığı ve çevre korumalarını
içeren süreçleri yönetmesi; iş kazası ve meslek hastalıklarının
önlenmesine, toksikolojik test ve analizlerin geliştirilmesine,
işverenin iş kaybının azaltmasına ve dolayısıyla verimliliğin
artmasına, çevre sağlığının korunmasına, tanı ve tedavinin
yapılmasına; başka bir değişle iş sağlığı ve güvenliğinin
hedefi olan iş ve işçinin uyum sürecine olumlu yönde katkı
sağlamaktadır (4,11,12). Bununla birlikte, toksikoloji iş sağlığı
ve güvenliğinde risk değerlendirilmesinin de önemli bir
yere sahiptir. Toksikoloji özellikle geçmiş zamanda meydana
gelmiş veya şimdiki zamanda oluşmuş maruziyetleri tespit
etmede, böylece problem oluşumunu ve maruziyet faktörlerini
belirlemede yardımcı olmaktadır. Burada önemli başka bir
hususta toksisite ve yöntem kriterlerinin doğru belirlenmiş
olmasıdır. Maalesef günümüzde maruziyet tespitinde birçok
uygulama ve yöntem yanlış seçilmektedir. Ayrıca, bazen gereksiz
testlerde gerçekleştirilmektedir. Toksikolojik analizlerdeki
amaçlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
- Doğru,
- Güvenilir,
- Tekrarlanabilir sonuç elde edilebilen,
- Rutin analizler için uygun,
- Seçiciliği yüksek, hızlı ve ekonomik yöntem oluşturulmasıdır.
Bununla birlikte, toksikolojik analizlerin doğru yorumlanabilmesi
için doğru numune, doğru zaman, doğru yöntem, doğru analiz
ve doğru sonucun elde edilmesini sağlanmalıdır. Öncelikli
olarak, halk ve iş sağlığının “Korunmak tedaviden üstündür”
prensibi doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir. İş
yerimizde bulunan tüm malzemelere ait güvenlik bilgi formları
(SDS) incelenmeli, yukarıda belirttiğimiz uluslararası kuruşların
önerileri ve limitleri doğrultusunda, hangi rutin analizlerin
hangi periyotlarda yapılmasına gerektiğine karar verilmelidir.
Sonrasında, gerek akut gerekse kronik maruziyetin tespit edilip
edilmemesinde en önemli unsur doğru numunenin (tam kan,
serum, plazma, idrar vb.) doğru zamanda (vardiya öncesi ve
sonrası vb.) alınmasıdır. Doğru numune ile doğru yöntemin
ve analizin kurgulanması gerekmektedir. Günümüzde çeşitli
teknik ve yöntemler bulunmakla birlikte, maruziyetleri tespit
edebilecek cihazların kullanılması, yani cihazların dedeksiyon
limitleri ve kullanılan matriks doğrultusunda hareket edilmesi
gerekmektedir. Özellikle tekli toksik metal maruziyet tespitinde
bazı Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) gibi cihazlarda
doğrudan serum analizi yapılabilirken, diğer İndüktif Eşleşmiş
Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazlarında gerek ön
hazırlık gerekse sarfiyata bağlı yüksek maliyet oluşmaktadır.
Yine cıva (Hg) maruziyeti tespitinden hidrür sistemli AAS

(HG-AAS) cihazları ICP-MS’e nazaran daha iyi, az maliyetli ve
tekrarlanabilir sonuç vermektedir. Bununla birlikte, kimyasal
analizlerde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
kullanılması her ne kadar maliyeti az görülse de, rutin analiz,
daha iyi, hızlı ve tekrarlanabilir bir sonuç için Sıvı KromatografiKütle Spektrometresi (LC-MSMS) kullanılması tercih edilmelidir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) her ne kadar da iş sağlığında
en az etkili önlemlerden olduğu bilinse de, bazı durumlarda
maruziyeti engellemede en etkin yöntem olabilir. Örneğin,
formaldehit Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) tarafından
Grup1’de (İnsanlar için kanserojen) sınıfında yer almakta ve
sadece solunum yoluyla değil aynı zamanda deri yolu ile
de vücuda geçebilmektedir (13). Bu özellikler bakımından
işçilerde gerekli ve doğru KKD kullanımı sağlanırsa formaldehit
maruziyeti sürekli kabul edilebilir düzeylerde seyredecektir.
Sonuç olarak, tüm bu bilgiler doğrultusunda iş sağlığı ve
güvenliğinde toksikolojik analizler önemli bir yere sahip
olup, özellikle iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının
gerekli eğitimleri ve işverenin tüm bu konularda daha da
fazla bilinçlendirilmesiyle işle işçilerin uyumu sağlanabilir.
Ayrıca, çeşitli toksik maddelerin oluşturacağı zararlı etkilerden
işçilerimizi koruyacak, doğal şelasyona yardımcı olacak veya
şelasyon tedavisinde kullanılacak o maddeye özgü yeni
şelatörlerin geliştirilmesi ve uygun dozlarının kullanılması
toksikolojinin varlığı ile mümkün olabilecektir.
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ODİN SAFETY
Yüksekte Çalışma Çözümleri
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Ürettiği ürünler ve çözümler ile iş güvenliğinde insan yaşamına doğrudan dokunduğunu her an hatırlamak
ve hatırlatmak adına mottosunu “Hatta Bağlan. Hayata Bağlan.” olarak belirlemiştir. Bu düşünce ile,
yaşam hattı sistemleri başta olmak üzere sunduğu tüm ürünler, uluslararası akredite bağımsız kurumlar
tarafından test edilerek onaylanmıştır.
18
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Odin Safety, yüksekte çalışma sistemleri üreticisidir. İş sağlığı ve güvenliği sektöründe on beş yıllık deneyim ve
uzmanlığı ile özellikle yüksekte çalışma gerektiren demir-çelik, savunma sanayii, endüstriyel, itfaiye, aramakurtarma, enerji, akaryakıt, inşaat, telekomünikasyon başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çözüm ortaklığı
sunmaktadır. Çatı, pencere, cephe, köprü, vinç üzeri, makine üzeri, araç üzeri gibi uygulama alanlarına yönelik
düşüş durdurma sistemleri (yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı, ankrajlar), kurtarma, tahliye ve yük kaldırma
ekipmanlarının tasarımını, Ar-Ge çalışmalarını ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Üretim gücü ve geniş
servis ağı ile; montaj, periyodik bakım ve yüksekte çalışma eğitimleri ile firmaların yanında olmakta ve ihtiyaçlarına
özel mühendislik çözümler sunmaktadır.
Ürettiği ürünler ve çözümler ile iş güvenliğinde insan yaşamına doğrudan dokunduğunu her an hatırlamak ve
hatırlatmak adına mottosunu “Hatta Bağlan. Hayata Bağlan.” olarak belirlemiştir. Bu düşünce ile, yaşam hattı
sistemleri başta olmak üzere sunduğu tüm ürünler, uluslararası akredite bağımsız kurumlar tarafından test edilerek
onaylanmıştır.
Odin Safety, uluslararası geçerli ürün sertifikaları ile birlikte sahip olduğu kalite yönetim sistem ve müşteri
memnuniyet yönetim sertifikaları ile kusursuz hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Tecrübeli dinamik ekibiyle, üretim gücü ile, kaliteli ve inovatif ürünlerini müşterilerine sunan ODİN SAFETY, yenilikçi
bir kuruluştur.
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Ticaret Şirketleri İçin Hangi
Yükümlülükleri Getiriyor?
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G

ünümüzde hızla gelişen teknoloji ve her türlü bilginin
küresel akışı modern hukuk sistemlerinde kişi hak ve
özgürlükleri yönelik düzenlemeler içerisinde kişisel
bilgilerin ve özel yaşamın korunmasını da zorunlu
kılmaktadır.
Kişisel verilerin korunması; Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza
Kanunu gibi bazı temel metinlerde ve bir kısım özel kanunlarda
yer almakta iken, 2010 yılında yapılan Anayasa Değişiklikleri
ile Anayasa’nın 20. Maddesinde de kendisine yer bulmuştur.
Buna göre; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel
veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas
ve usuller kanunla düzenlenir.”
AB üyelik sürecinin gereklilikleri, EUROPOL gibi kurumlarla
işbirliğinin gerçekleştirilememesi, uluslararası mahkemelerden
çıkan ihlal kararları nedeniyle 2003 yılı Katılım Ortaklığı
Belgesinde öngörüldüğü şekilde ayrıntılı bir yasal düzenlemeye
gidilmesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek
üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz
Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. (KVKK m.19)
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
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ve esasları düzenlemektir.
Günümüz koşullarında; ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, çeşitli
amaçlarla gerek şirket çalışanlarının ve iş/çözüm ortaklarının
gerekse müşterilerin bir takım kişisel verilerinin elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu verilerin
korunması için KVKK yükümlüsü aktörlerin kimler olduğu
kanunda yer verilen tanımlardan hareketle belirlenmektedir.
Öncelikle ifade etmek gerekir ki, herhangi bir elektronik kayıt
sistemine tabi olsun olmasın uhdesinde herhangi bir kişisel veri
muhafaza eden gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamındadır.
Bu nedenler kanun; eleman çalıştıran bir mahalle bakkalından
holdinglere
kadar
herkese
birtakım
yükümlülükler
öngörmektedir.
Herhangi bir veri kayıt sisteminin (örneğin isim ya da başkaca
belli bir sınıflama ile fiziki olarak dosyalanmış müşteri kayıtları)
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tutulan
kayıtlar da kanun kapsamındadır. Bu nedenle herhangi bir
şirketin yalnızca çalışanlarına ait verileri belli bir sınıflandırmaya
göre fiziki dosyalar halinde muhafaza etmesi dahi şirketi veri
sorumlusu statüsüne sokmaktadır.
Bu kapsamda tüm veri sorumluları için Kişisel Verileri Koruma
Kanunu kapsamında ilgili sistemin kurulması, uygulanması ve
işyerinin denetime hazır hale getirilmesi ve denetlenmesi için
kurumsal sürdürülebilirliğin saklanması ile ilgili faaliyetlerin
koordine edilmesi ve yönlendirilmesi yasal bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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1.Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile (KVKK); kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.
2. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin
adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini
sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi,
ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel
veridir.
3. Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin,
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Aynı zamanda
özel nitelikli kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi
Türk Ceza Kanununda da suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle
Özel Nitelikli Kişisel Veri işleyen bilhassa hastaneler, doktor
muayenehaneleri, eczacılar gibi sağlık verisi işleyen işletmelerin
KVKK konusuna büyük bir titizlikle eğilmeleri gerekiyor.
4. Açık Rıza Nedir?
Yeni düzenlemeler ışığında kişisel veriler ancak açık rıza
verilmesi halinde işlenebiliyor. Peki Açık Rıza ne demek? Açık
rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan
ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Buna
göre açık rızanın üç unsuru vardır: Belirli bir konuya ilişkin olması,
Bilgilendirilmeye dayanması, Özgür iradeyle açıklanması.
5. Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?
Kişisel verilerin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak
depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan
kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu
içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
6. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından
hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi işlemidir.
7. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?
Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel
verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından
geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi
kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin
kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
8. İlgili Kişi Hakları Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen kişi(ilgili kişi), bir dilekçe ile veri toplayan
kurumun Veri sorumlusuna kişisel verileri ile ilgili her türlü bilgiyi
edinmek için başvurabilir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan
talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki
ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini

açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya
elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul
edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması
veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili
kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren
otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunabilir.
9. Veri Sorumlularının Cezai Sorumluluğunun Kapsamı Nedir?
Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi,
felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı
olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına
veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan
veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri
sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine
getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
10. Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Nedir?
KVKK uyarınca her gerekli önlemleri almak, veri işleyen tüm
işletmeler için zorunlu. Ancak belirli büyüklükteki işletmelerin
Kişisel Veriler hakkında yapmış olduğu çalışmaları VERBİS
adı verilen sicile işleyerek duyurma yükümlülükleri vardır.
VERBİS Kaydı yapması zorunlu olan işletmelerin VERBİS Kaydı
yaptırmamaları halinde; bu firmalar ciddi para cezaları ile
karşılaşıyorlar.
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço aktif
toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları ile Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço
aktif toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel
nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluların,
kurumdan yazı gelmesini beklemeksizin sicile kayıt işlemlerini
tamamlamaları gerekiyor. Aksi halde VERBİS’e süresinde kayıt
yaptırılmaması halinde, 2021 yılı için 39.337 TL’den 1.966.862
TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor.
11. Ticaret Şirketlerinin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Dışında
Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler Nelerdir?
• Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması
• Aydınlatma Metinlerinin Hazırlanması
• Sözleşme Uyumluluklarının Sağlanması
• Kurumsal İletişim Politikasının Oluşturulması
• Erişim Politikası ve Uygulama Esaslarının Yapılandırılması
• Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulama Esaslarının
Yapılandırılması
• Veri Kullanım Politikası ve Uygulama Esaslarının Yapılandırılması
• Veri Saklama Politikası ve Uygulama Esaslarının Yapılandırılması
• Veri İmha Politikası ve Uygulama Esaslarının Yapılandırılması
• Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Arası Sözleşmelerin Hazırlanması
• Gizlilik Taahhütnameleri
• İş Sözleşmesinin KVKK Yönünden Güncellenmesi
• Disiplin Yönetmeliğinin KVKK Yönünden Güncellenmesi
• Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
• Temel Bilgilendirme Eğitimi
• Veri Sorumlularının Atanması gibi yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, olası idari para cezalarının önüne geçecektir.
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Sürdürülebilirlik ve
İş Güvenliği

Burcu İlmen
Sosyal Uygunluk Takım Lideri
ATT Tekstil San ve Tic A.Ş.

S

ürdürülebilirlik tanım olarak kendi ihtiyaçlarımız
karşılarken
gelecek
nesillerden
çalmamaktır.
Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni bulunmaktadır.
Bunlar Çevresel, Sosyal ve Ekonomiktir. Toplumun ve
ülkelerin gelişmesinde sürdürülebilirliğin rolü büyüktür. Bu gün
çevreyi koruyarak ve kaynakları ekonomik bir şekilde harcayarak
gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakabiliriz. Türk Dil
Kurumu tanımına göre Sürdürülebilirlik: çeşitlilik ve üretkenliğin
devamı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak
tanımlanır.
Sürdürülebilirliğe kronolojik olarak bakacak olursak; 1972 yılının
Haziran ayında Stockholm’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler
İnsan Çevresi Konferansında Sosyo-ekonomik yapıları ve
gelişme düzeyleri birbirinden farklı birçok ülke bir araya geldi.
Konferans sonunda Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirisi
kabul edildi. Bu konferansın yapılmasını sağlayan en önemli
etmen, Massachuttes Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan
‘’İnsanlığın İkilemi’’ adlı rapordur. Konferansta iki önemli
karar alınmıştır. Birincisi; zengin ve yoksul ayrımı yapmadan
tüm katılımcı ülkeler tarafından, küresel çevre sorunlarının
boyutlarına ve tehlikelerine dikkat çekilerek tehdidin tüm
insanlığa yönelik olduğu kabul edilmiş ve bu yolda sorumluluğun
paylaşılmasında uzlaşılmıştır. İkinci olarak, Stockholm Sonuç
Bildirgesi’nde her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve çevre
korumaya ilişkin kararlara katılma hakkı olduğu vurgulanmıştır.
Konferans sonunda ‘’İnsan ve Çevresi’’ adlı bildiri yayınlanmış
buna uygun yol haritası olarak 109 adet öneri içeren bir bildirge
açıklanmıştır. Toplantı sonunda Birleşmiş Milletler Çevre
Programı ( United Nations Environmental Program – UNEP)
kurulmuş örgütün merkezi olarak da Kenya’nın başkenti Nairobi
uygun görülmüştür.
Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ise ilk kez 1987 yılında
Brundtland Raporu’nda tanımlanmıştır.
1992 yılında Rio De Janeiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma
Konferansında ( Rio Konferansı) ulusların çevreye duyarlı
yönetim şekilleri benimsemeleri için teşvik niteliğinde ilkeler
kabul edilmiştir. Ayrıca İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve
BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri imzaya açılmıştır. 1994 yılında
da BM Çölleşme ile mücadele Sözleşmesi imzaya açılmıştır.
2000 yılına gelindiğinde, 2015 yılını hedefleyen Bin Yıl
Kalkınma Hedefleri, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeleri
işbirliği içinde çalıştırmayı sağlayan bir araç olarak devreye
girdi. Bu hedefler çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için,
sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla
uyumlaştırılması ve çevresel kaynaklarda yaşanan kayıpların
tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması, sağlıklı
içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun en
yarı yarıya azaltılmasını kapsamaktaydı. Rio Konferansı’nda
ortaya çıkan sonuçların takibi ve ülkelerin çabalarının uyumlu
hale gelebilmesi için 2002 yılında Johannesburg’da ‘’Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’’ gerçekleştirildi.
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Rio konferansından 20 yıl sonra 2012 yılında, İstediğimiz Gelecek
isimli kalkınma için yol haritası niteliğindeki sonuç belgesi kabul
edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlenmiştir.
Daha sonra 2015 yılında Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin devamı
niteliğinde olan, içeriğinde 17 hedef ve 169 alt hedef olan
‘’Gündem 2030:BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)
kabul edildi. Bu hedeflerden en önemlileri sürdürülebilir
şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin
korunmasıdır.
Sürdürebilirlik yazımın başında da belirttiğim gibi 3 aşamadan
oluşmaktadır.
Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu; Çevresel sürdürülebilirlik
doğal kaynakların yerinde kullanılarak gelecek kuşaklara
aktarılması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Çevresel
sürdürülebilirlik çevrenin korunmasını temel amaç olarak kabul
eder. Doğada bulunan kaynaklar tükenebilir ve bu kaynaklar
ekonomik kullanılmalı israflar önlenmelidir. Sürdürülebilirliğin
kronolojik yol haritasından da anlaşılabileceği gibi çevresel
sürdürülebilirlik için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinden
tüm çalışma ve sözleşmeler çevresel etkenlerden yola
çıkılarak harekete geçilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı, sıfır atık sisteminin gelişmesi, zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesi, atık su ile ilgili sıfır sıvı deşarjı (zero
discharge) veya içme suyu kalitesinde deşarj, beşikten beşiğe
üretim ( cradle to cradle), döngüsel ekonomi uygulamaları gibi
uygulamaların geliştirilmesi tüm dünyaya yaygınlaştırılması
çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için önemlidir.
Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu; Ekonomik faaliyetlerin
çevresel sonuçlarını dikkate alarak, değiştirebilen veya
yenilenebilen ve dolayısıyla tükenmeyen kaynakların kullanımına
dayanır. Çevreye zarar vermeden toplumu sürdürülebilir refaha
kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamak hedeflenir.
Geliştirilebilen büyüme, gelir şeffaflığı, tasarruf önlemleri,
ekonomik risk yönetimi, Ar-Ge projeleri,
Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu; sağlık, hayat ve eğitim
kalitesinin tüm toplumlar için iyi bir seviyeye ulaşmasını
sağlamayı amaç edinir. İnsan haklarına saygı, çeşitlilik ve fırsat
eşitliği, çalışma standartlarına uyum, toplumsal katılım, kültürel
durum, sağlık ve güvenlik, iklim değişikliği, çevresel ve sosyal
adalet, temiz suya erişim gibi alt başlıkları içerir.
İş Sağlığı ve Güvenliği konuları sürdürülebilirliğin sosyal
boyutunun altında incelenmektedir. Dolayısı ile iyi bir iş güvenliği
uygulaması olmazsa sürdürülebilirlik de olmaz, sacayağından
biri eksik kalır. Şirketler sürdürülebilirlik çalışmalarını yaparken iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeleri mutlaka planlamalıdır.
İş süreçlerinin başarılı bir iş güvenliği yönetim sistemi içermesi
gereklidir. Çalışanların farkındalık düzeyleri ( eğitim saatleri
ve içerikleri), iş davranış kurallarının etkinliği, iç ve dış kontrol
sistemleri, iş izin sistemlerinin etkinliği, iş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemlerinin etkin uygulanması iş güvenliği yönetim
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sisteminin kurulmasında en önemli konulardır. İş sağlığı ve
güvenliği sistemi ne kadar etkin olursa kültürel değişim o kadar
etkin ve hızlı olur. Sürdürülebilir bir iş güvenliği sistemi kurmak
için, ilk önce kurallar, talimatlar ve prosedürler firma yapısına
ve çalışan demografisine göre belirlenmeli ve sınırlar doğru
çizilmelidir. Bunun devamında eğitim süreçleri planlanmalıdır.
Fakat insanların sadece eğitim almaları yeterli olmayacaktır.
Bu eğitimler saha kontrolleri, farkındalık tatbikatları, görsel
uygulamalar vb. yöntemlerle pekiştirilmedikçe uygulamalar
eksik kalacaktır. Kaza ve meslek hastalığı sayılarının azaltılması
etkin ve doğru yapılmış risk analizleri ile ekip çalışması ve
beyin fırtınası ile geliştirilen programlar sayesinde mümkündür.
Firma içi kültürün oluşması sırasında yine dışardan gelip çalışan
taşeron, ziyaretçi vb. kişilerin de bu kültüre dâhil olmaları
sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik raporlamasında paydaşların
katılımı ve beklentileri önemli bir yer tutmaktadır. 6331 sayılı
İş Güvenliği Kanunu da paydaş kavramından bahsetmekte ve
işveren yükümlülükleri başlığı altında iç ve dış paydaşlardan,
alt işverenlerden, müşterilerden, ziyaretçilerden, toplumdan ve
ilgili devlet kurumlarına olan sorumluluklardan ve bilgilendirme
yükümlülüklerinden bahsedilmiştir. ISO 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim sisteminde de yine paydaş kavramı önemli
rol almaktadır. Tüm düzenlemelerde paydaşların ihtiyaç ve
beklentilerinin karşılanması üzerine sistem kurulmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlaması da işletmelerin paydaşlarına veri

ve bilgi sunduğu bir kanaldır.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Ortak Geleceğimiz
başlıklı Brundtland Raporunda bulunan 17 amaç ile ilgili mutabık
kalınmış ve bunlar sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak kabul
edilmiştir. Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli
Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sıhhi Koşullar,
Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması,
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sorumlu Tüketim ve
Üretim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış Adalet
ve Güçlü Kurumlar, Hedefler için Ortaklıklar şeklinde bu 17 amaç
sıralanabilir.
Sürdürülebilirlik raporlamasında en çok kullanılan GRI ( Global
Reporting Initiative) Raporlamasıdır. Bu raporlama ile çevresel,
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik verilerinizi paydaşlarınızın
erişimine sunabilirsiniz. Raporlama yaparken dikkat edilmesi
gereken ayrıntılar raporun şeffaf olması, anlaşılabilir olması,
Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili performansını geniş bir
çerçevede değerlendirmesi, bütünlük içinde olmasıdır.
Sürdürülebilir bir işletme olmak için tüm boyutların iyi
değerlendirilmesi gelişme için etkin hedefler tespit edilerek
hedefe ulaşmada net sonuç verecek bir stratejik planlama
yapılmalıdır.
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İple Erişim Teknisyenlerinin
Ergonomisi

Ergonomi nedir?
Ergonomi, insanların çalışma veya yaşam ortamlarında kullanılan
her türlü ekipman arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.
İnsanların anatomik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve
toleranslarını dikkate alır, sistem verimliliğinin ve insan - makine
- çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışır.
Ergonomik risk faktörleri üç ana bölüme ayrılabilir:
1. Psikolojik faktörler: Aşağıdakiler gibi;
a. Zihinsel aşırı yük / stres
b. Sosyal zorluklar
c. İş yükü ve görev süresi
2. Çevresel faktörler:
Aşağıdakiler gibi;
a. Gürültü
b. Sıcaklık ve nem
c. Işık
d. Titreşim
e. Kimyasallar
3. Fiziksel faktörler:
Aşağıdakiler gibi;
a. Yineleme
b. Bozuk duruş
c. Statik durum
d. Aşırı yük
e. Gerilim
30

İple erişiminde ve yüksekte çalışmada ergonomi neden
önemli bir rol oynamaktadır?
İple erişim teknisyeni veya yüksekte çalışan kişi, yukarıda
belirtilen tüm bu üç faktör için risk altındadır.
Bir iple erişim teknisyeni, bu işin doğası gereği fiziksel
kapasitesine yeterince meydan okur. Bu nedenle kullandığı
ekipman sadece güvenliğini sağlamakla kalmamalı, aynı
zamanda konfor ve rahatlık da sunmalıdır.
Ergonomik risk faktörlerini azaltmak için kişisel koruyucu
ekipman şarttır. İple erişim veya yüksekte çalışma için tam vücut
emniyet kemerleri gereklidir. İple erişimi, düşme önleyici ve iş
konumlandırma sistemlerinde kullanılacak emniyet kemerleri
EN 358, EN 361 ve EN 813 standartlarına uygun olmalıdır. EN 361
standardı düşmeyi durdurma, EN 358 standardı konumlandırma
ve EN 813 standardı oturtma kuşamı içindir.
İple erişim koşum takımının ergonomi açısından sahip olması
gereken özellikler nelerdir?
Yüksekte çalışma ve iple erişimi çok çeşitli alanlarda
gerçekleştirilebilir. Örneğin; kapalı alanlar, bina dışı, rüzgar enerji
santralleri, iskeleler, açık deniz iple erişim alanları, vinç veya
iskelenin mümkün olmadığı alanlarda vb. tercih edilen emniyet
kemeri tüm bu çalışma alanlarında kullanıcıya maksimum
verimlilik sağlamalıdır.
Emniyet kemeri güçlü ve hafif olmalıdır. Bel, bacak ve omuz
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pedleri, emniyet kemerinin maksimum konfor sağlayacak
bileşikleridir. KAYA Emniyet Kemerlerinde, Nefes Teknolojisi
teknolojisi ile bu pedlerin antibakteriyel ve solunabilir özellikleri,
terlemeyi en aza indirerek konfor sağlar. Bel ve bacaklarda
kolay ayarlanabilen alüminyum otomatik tokalar hızlı giyilme
sağlar. Yapıştırılmış tip dikiş ipliği ile yapılan dikişler, yüksek
UV direnci sağlar ve toz ve çevresel etkilere karşı dayanıklıdır.
Vites değiştirirken olası hataları önlemek için emniyet kemerinin
karmaşık bir tasarımı olmamalıdır ve kullanıcı bunu nasıl
giyeceğini kolayca anlayabilmelidir. Her kullanımdan önce
emniyet kemeri kontrol edilmeli ve periyodik bakım yapılmalıdır.
Ürün ömrünü izlemek için emniyet kemeri korumalı bir etiket
gereklidir. Emniyet kemeri kullanımı ve bakımı konusunda
üreticinin talimatlarına uyulmalıdır. Emniyet kemerleri, işveren
tarafından sağlanıyorsa bu talimatlar, tüm çalışanlar için
erişilebilir olmalıdır.
Bacak pedleri ve fileler: Kişi iple erişiminde olduğu gibi askıda
veya ip üzerinde otururken bacaklarda kan dolaşımı kişi yerde
olduğu zaman olduğu kadar kolay sağlanamaz. Tercih edilen
emniyet kemerine, bacak pedleri bacağın kan dolaşımını
düzgün bir şekilde sağlayamıyorsa tüm vücudun kan dolaşımı
etkilenecektir. Bu durumda kanda kas gücü azalır, yüksek asitlik
ve toksisite oluşur. Bacak bölümünde kullanılan pedler belirli
boyut ve kalınlıkta olmalıdır. Genişliği, bacağı kesmeyecek
ve kan akışını etkilemeyecek ve kullanıcının hareket açıklığını
kısıtlamayacak kadar büyük olmalıdır. Konfor sağlamak için
terlemeyi önlemek için nefes alabilen malzemeden yapılmalıdır.
Ayrıca elastik bacak ağları ile yürüme ve tırmanmada hareket
özgürlüğü sağlamalıdır. KAYA emniyet kemerlerinde, askı
sistemi sayesinde bacak ağları vücudun şeklini alır ve çalışma
konforunu artırır.
Bel yastığı: Bir düşme sırasında omurgayı ve vücut bütünlüğünü
koruyan kemerdeki en önemli bileşen bel destek pedidir. Kemer
takılırken bel pedi bel boşluğuna tam oturmalı; bel kemerleri,
2 parmağın içeriye itmesi için yeterli alan olacak şekilde
sıkıştırılmalıdır. Bel destek pedi, vücut kavrama alanı çok geniş
olacağından terlemeyi önleyecek solunabilir malzemeden
yapılmalıdır. Bel yastığında beli destekleyecek ve dik tutacak
kompozit malzeme bulunmalı ve bu malzeme kullanıcıya ekstra
yük bindirmemek için hafif olmalıdır.
Omuz yastıkları: Hareketi kısıtlamayacak, boynuna baskı
yapmayacak ve vücudu kesmeyecek şekilde yumuşak
malzemeden yapılmış olmalıdır. Konfor sağlamak için
antibakteriyel ve nefes alabilir olmalıdır.
D-ringleri: İple erişimi, düşmeyi durdurma ve iş konumlandırma
emniyet kemerleri 5 noktada D-ringlerine sahip olmalıdır. Bu
D-ringleri şunlardır: bir dorsal ve bir sternal düşmeyi durdurma
için, iki lateral iş konumlandırma için; biri sağda ve biri solda
olmak üzere bel desteği için ve bir ventral iple erişim için bel
seviyesinde emniyet kemeri olarak çalışır. D-ringleri katlanabilir
olmalı ve çalışma sırasında herhangi bir yerde takılma riskini
ortadan kaldırmak için kullanıcının hareketlerine müdahale
etmemelidir. D-ringleri güçlü ve hafif malzemeden yapılmış
olmalı ve emniyet kemerline ekstra yük eklememelidir.
Dişli halkaları ve malzeme taşıma askıları: KAYA Emniyet
Kemerinin bel desteği ve bacak pedleri üzerindeki bu özel ağlar,

kullanıcıya malzemeyi elinde taşımak zorunda kalmama fırsatı
sağlar. Dişli halkaları, malzemelere kolay erişim sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalışma alanını düzenli tutarlar.
Süspansiyon travması nedir?
Ortostatik şok veya emniyet kemeri sendromu (HHS)olarak
da bilinen süspansiyon travması, insan vücudu uzun süre
süspansiyonda dik olarak hareketsiz kaldığında ortaya çıkar.
Solgunluk, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, tansiyon
düşüklüğü, bacaklarda uyuşma gibi belirtiler hemen
gözlenebilse de genellikle 20dakikalık süspansiyondan sonra
başlar. Tedavi edilmezse, beyindeki oksijen eksikliği nedeniyle
bayılma ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
İple erişim sistemlerinde uzun süreli çalışmalar sırasında
halattan inmek ve zaman zaman ara vermek her zaman
mümkün olmadığından dolaşım bozukluklarına ve süspansiyon
travmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için travma
kemerleri ve bosun sandalyesi kullanılarak ortalama 30dakika
sonra (kişiden kişiye, yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte)
ip üzerinde çalışırken kısa molalar verilmesi önerilmektedir.
Travma kemeri nedir?
İple erişiminde çalışırken süspansiyon veya kan dolaşımı
bozuklukları sırasında ortostatik şoku önlemek için kullanılan
bir ekipmandır. İki ayak halkasından oluşan travma kemeri kendi
küçük çantasında taşınır. Travma kemeri, kayışa bağlanarak
kullanılır ve ip üzerinde ayağa kalkmayı sağlar.
Bosun sandalyesi nedir?
Kemere takılarak da kullanılan Bosun sandalyesi, iple erişim
işinde kullanıcının yükünü kemerin ayaklardan alarak gerçek
oturmayı sağlayan bir ekipmandır. KAYA model Bosun’un
sandalyesinde ip üzerinde çalışırken ayağa kalkma imkanı
sağlayarak travma askısı görevi gören panelin altında ayak
halkaları bulunmaktadır.
Tam vücut emniyet kemeri nasıl takılır?
Emniyet kemerleri, giyilmeden önce elle ve gözle dikkatlice
kontrol edilmelidir. Daha sonra, sırt D- ringleri tarafından
tutulur ve yerine yerleştirilecek tüm kayışları açmak için sallanır.
Emniyet kemerinin yapısı göz önüne alındığında, önce üst kısım
giyilir (örneğin, Y emniyet kemeri için önce kafadan geçirilir,
H emniyet kemeri için önce kollardan geçirilir), daha sonra alt
ve üst kısımlar öne bağlanır. Bel yastığı, bel boşluğuna tam
olarak oturacak şekilde ayarlanır ve kemerin takılması aşağıdan
yukarıya doğru devam eder. Önce bacak ağları bükülür, sonra
bel ağları bükülür. Böylece kemer takılmış olur. Kemerin daha
sonra kullanıcının vücuduna göre ayarlanması gerekir. Önce
bel sonra bacaklar ve üst ağlar vücuda uyacak şekilde sıkılır.
Göğüs D-ringi sternum üzerinde ayarlanmalı, sırt D-ringi kürek
kemiklerinin ortasında olmalıdır. Dik dururken, iki parmağınızı
bel yastığından, 4 parmağınızı bacaklardan ve bir tam elinizi
göğsünüzden sıkıca itmek için yeterli alan olmalıdır. Bu da
kişinin vücudun ergonomisi açısından hareket özgürlüğünü
sağlayacaktır. Bacaklar, bel ve omuzlardaki destekleyici
yumuşak pedler, düşme sırasında vücut üzerindeki baskıyı
hafifleteceğinden iyi ayarlanmalıdır. Emniyet kemeri, kullanıcıyı
düşme önleyici sistemlere bağlayan temel ekipmandır; bu
nedenle, düzgün bir şekilde kullanılması hayati önem taşır.

Yazarlar:
Evrim ERSOY – KAYA SAFETY / Uluslararası Satış Uzmanı – IRATA Seviye 1 İple Erişim Teknisyeni
Ercan ATAMAN – KAYA TRAINING / Yönetici Eğitmeni – IRATA Seviye 3 Eğitmeni
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ISI ve ALEVE

KARŞI KORUMA
Tüm Riskler ve Endüstriler için Koruyucu Çözümler

√
√
√
√
√

EN
EN
EN
EN
EN

ISO 11612 Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giysiler
ISO 11611 Kaynak ve Döküm İşleri Koruyucu Giysiler
1149
Elektrostatik Özellikler
61482
Elektrik Arkı Riskine Karşı Koruyucu Giysiler
13034
Sıvı Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysiler

Daha fazla bilgi için bizi arayın.

+90 312 257 17 17
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Demiryolu Ulaşımında
Kullanılan Alev Almaz
Döşemelik Kumaşların
İncelenmesi

İbrahim Susin
Arıteks A.Ş.
Kimya Mühendisi

Y

angın ve yangından oluşabilecek hasarlar demiryolu
ulaşımında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Özellikle
yeni malzemelerden üretilmiş lokomotif ve vagonların
kullanılması yangın sırasında alevlenmeyi daha da
arttırabilir. Bu yüzden özellikle vagonlarda kullanılan perdeler,
yer zemin halıları ve döşemeliklerin alev almaz sınıfta olması
tercih edilmektedir.
Demiryolu taşımacılığında oluşabilecek bir yangın sırasında
kompozit malzemelerin yanmasından kaynaklı oluşan gazlar,
duman ve alev yayılım derecesi hayati öneme sahiptir.
Metro hatlarında ise tamamen yeraltında ve tüneller içinde
oluşan yangınlarda ise alev boylamasına yayılmaktadır. Tünel
ortamındaki havalandırma zorluklarlarından dolayı yangın çok
daha hızlı tüm vagonlara yayılmaktadır. Oluşan dumanlar olay
yerine müdahaleyi zorlaştırma ve görüşü engellemektedir.
Acil çıkışın ise diğer taşımacılık sistemlerine göre çok daha
zor olduğu bu ortamlarda tehlike boyutu çok artmaktadır. Bu
yüzden yangin sırasında malzemelerin alev ve ısı yaymayacak,
az gaz oluşumu veya zehirli gazlar oluşturmayacak şekilde
tasarlanması istenmektedir.
Birçok ülke trenlerde kullanılan döşemeliklerin şartnamelerini
alev almaz standardına çevirmiştir. Hızlı trenler günümüzde
demiryolların en konforlu ve hızlı ulaşım seviyesidir. Birçok
ülke hızlı tren ağlarını geliştirmek, daha fazla hızlı tren ağı
oluşturmak için büyük bir rekabet içindedir. Burada oluşabilecek
yangının boyutu diğer konvansiyonel taşımacılığa çok daha
farklı özellikler taşımaktadır. Özellikle hızlı trenlerlede oturma
koltuklarının tamamen alev almaz ürünlerden üretilmesi talep
edilmektedir.
Konvansiyonel hatlarda ise halen yataklı trenler birçok yolcunun
ilgisini çekmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yataklı tren
kullanımı refah seviyesinin daha yüksek olması ve hobi kültürüne
bağlı olarak tercih edilmektedir. Yataklı trenlerden kullanılan tüm
çarşaf ve yastık ve yorganların alev almaz tekstil ürünlerinden
olması şartnameler ile belirlenmiştir.[2]
Demiryolu itfaiyesi ve itfaiye çalışanları özellikle yük
taşımacılığında kritik öneme sahiptir. Tır veya karayolu tankeri
ile taşınması çok riskli olan birçok malzeme demiryolu yük
taşımacılığı ile aktarılmaktadır. Eriyik metal, Lng, Ham Petrol
gibi yüksek riskli malzemelerin demiryolu ile taşınmasında
oluşabilecek yangınlarda demiryolu ifaiye katarları aktif
rol oynamaktadır.[3] Bu tür katarların motor ve su tanker
bölümlerinde ısı ve aleve çok dayanıklı seramik veya cam elyaf
kumaşlar [4] kullanılmaktadır.
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Resim 1: Yanıcı ve patlayıcı madde taşıyan yük tren katarları.

Trenlerdeki yanıcı tekstil malzemeleri ile ilgili standartlar EN
45545 bölüm 2 altında detaylı olarak belirlenmiştir.
Standart ve Alt deneyleri aşağıda belirtilmiştir:
EN 45545-2: Malzeme ve Bileşenlerinin yangın davranışları için
gereksinimler ISO 5660-1: Cone kalorimetre metodu
ISO 9239-1: Zeminler için radyan ısı kaynağı ISO 11925-2:
Tutuşabilirlik testi
ISO 5659-2: Duman yoğunluğu ve toksisite testi ISO 4859-2:
Oksijen İndex testi
ISO 9705-2: Yüzey elemanları için tam ölçekli oda testleri ISO
5658-2: Yanal alev yayılma deneyi
Genel olarak vagonun ne kadar km tünelden geçti, kat sayısı ve
kuşet tipine göre HL1, HL2, HL3 yangin seviyeleri belirlenmiştir.
HL1 en düşük gereksinimi belirtmektedir. HL3 ise en yüksek
gereksinimi karşılar.
Vagon içindeki parçalar ve ilgili test bölümleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
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Elyaftan alev almaz kumaşların genel özellikleri aşağıda
sıralanmıştır.[5]
-Kalıcı olarak kullanım ömrü boyunca alev almaz özelliktedir.
-Parlak ve canlı renklere sahiptir.
-Işık haslığı çok iyidir. (en iso 105 b02 testine göre)
-Sürtünme dayanı çok iyidir.
-Kullanım sırasında nefes alma işlevi sağlar.
-İnsan derisi ile uyumludur.
-Kuru temizlemeye uygundur.
-Leke ve kir tutmaz.
-Oeko-tex ® standartlarına uygundur.
-%100 geri dönüştürülebilir.
Örnek alev almaz trenlerde kullanılan kumaşlar aşağıda
belirtilmiştir.
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Test No

Standart Açıklama

Test Cihazı

Koltuk

ISO 9705

Yüzey elemanları
için tam ölçekli oda
testleri

Mobilya
kalorimetresi

ISO 5660-1

Isı salınımı, duman
oluşumu, kütle kaybı
Kısım1: ısı salınımı

Cone kalorimetresi

ISO 5659-2

Plastikler: Duman
oluşumu Kısım2:
optik yoğunluk tayini

Duman yoğunluk
kabini

ISO 4589-2

Yanma davranışının
Loi oksijen indeksi
ile tayin edilmesi

Loi ölçüm

ISO 5660-1

Isı salınımı, duman
oluşumu, kütle kaybı
Kısım1: ısı salınımı

Cone kalorimetresi

ISO 5658-2

Duvar ve tavan
elemanları için yanal
alev yayılma deneyi

Dikey alev yayılma
deneyi

ISO 5659-2

Plastikler: Duman
oluşumu Kısım2:
optik yoğunluk tayin

Duman yoğunluk
kabini

NF X 70-100

Yangın davranışı testi
Piroliz ve yanma
analizi

Toksisite Testi

5.2.1.2

bölümü
Tablo 1: EN 45545-2’e
göre tren içi malzemeler ve ilgili test metodları[1]

Tren içi döşemelik kumaşlar yukarıki tabloda da belirtildiği
gib R20 gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Bu tesler
belirlenmiş yangın ortamında cone kalorimetre kullanılarak ısı
yayılımın ölçümü, maksimum duman yoğunluğunun ölçümü
ve gaz toksisite analizleridir. HL1 için en fazla 75Kw/m’2 ısı
yayılımı HL2 VE HL3 için ise en fazla 50 Kw/m’2 ısı yayılımı ile
sınırlandırılmıştır.

Listelenmemiş
Ürünler

Ek1 ve Ek2 bıçak veya farklı şekilde zarar görmüş koltuklarla ilgili
bölümlerdir. Ek4 ise cone kalorimetre metodu için numunelerin
hazırlama yöntemlerini belirler.
Genel olarak tren döşemeliklerinde Jakarlı kumaşların kullanımı
yaygındır. EN 45455 standardına uygun kumaşlar aşağıda
belirtilmiştir. Elyaf aşamasında alev almaz özelliğe gelmiş olan
poliester kumaşlar en çok tercih edilendir. Bu tür kumaşların
alev almazlık özellikleri koltukların temizliği sırasında kullanılan
deterjanlardan etkilenmezler.

Kaynakçalar
[1] BS EN 45545-2 (2010). Railway Applications – Fire Protection on
Railway Vehicles Part 2: Requirements for Fire Behaviour of Materials and
Components, May 2010. BSI: London.
[2] BS 5651: 1989: Method for cleansing and wetting procedures for use in
the assessment of the effect of cleansing and wetting on the flammability
of textile fabrics and fabric assemblies. BSI: London.
[3] US Military Standard MIL-STD-1623 (2006). Fire Performance
Requirements and Approved Specifi cations for Interior Finish Materials
and Furnishings
[4] Federal Motor Vehicle Safety Standard No 320 – Flammability of
Materials – Passenger Cars, Multipurpose Passenger Vehicles, Trucks
and Buses, US Federal National Highway Traffi c Safety Administration:
Washington , USA
[5] Horrocks A R (2005). ‘Thermal (heat and fi re) protection’, in Textiles
for Protection, Scott R, editor, Woodhead Publishing : Cambridge
Resim 2: Alev almaz işlevli, jakarlı 100% poliester tren döşemelik kumaşı.
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İş Sağlığı ve
Güvenliği Deyince…

Cemil Güzeller
İş Güvenliği Uzmanı
cemil.guzeller@prizma-hr.com
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012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası ile muaf tutulan ve iş kanunu gereği bu hizmeti
alan işletmeler dışında çalışanı olan tüm işyerlerinin
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini alma yükümlülüğü
doğdu. İşyerleri, bu yasayla “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok
tehlikeli” olmak üzere üç işyeri sınıfına ayrıldı. Hizmet alımına
tehlike sınıfı ve çalıştırdıkları kişi sayısına göre kademeli olarak
başladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Kurulu İş Müfettişlerinin işyerlerine ceza kesmek değil; onlara
rehberlik yapmak ve onları aydınlatmak amaçlı olan denetimleri
de; ayrıca işverene, çalışana, iş güvenliği uzmanına, işyeri
hekimine de rehberlik yapmıştır ve yapmaktadır. İş Güvenliği
Uzmanı olarak son 8 ayda gördüğüm 15 üstü Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin teftişlerinde bunu bizzat
yaşadım. Tüm Teftiş Kurulu; işyerlerini, işvereni yaşatmak,
çalışanların sağlık ve güvenlik açısından herhangi bir riskle karşı
karşıya kalmamasını sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle ve
deneyimlerini işyerlerine aktararak, ceza odaklı değil; İş Sağlığı
ve Güvenliği adına yapılması gerekenleri yaptırmak, rehberlik ve
aydınlatma odaklı çalışıyorlar.

sorulabilir. İşte can alıcı konularımız burada başlıyor. İşyerlerinde
çalışanların tehlike sınıflarına göre verilen 8, 12, 16 saat temel
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri var. Acil durumlarla, yangınla
ilgili, tahliye ile ilgili eğitimleri ve tatbikatları var. Yapacakları
işle, kullanacakları malzeme, ekipmanlar, kimyasal maddelerin
malzeme bilgi formları ile ilgili eğitimleri var. Bunlar yasal olarak
ve işin gereği verilmesi gereken eğitimlerden bazıları. Peki,
işverenler, yöneticiler, işi idare edenler? Gereği kadar iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturuldu mu? Mutlaka Meslek
Odaları, Dernekler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar bilgilendirme
toplantıları düzenlemiştir. Ne kadar katılım sağlandı, medyada
verilen kamu spotları, duyurular tam olarak hedefini buldu mu?
İşverenlerimiz, yöneticilerimiz niçin bu kadar önemli, işverenin,
yönetimin desteği olmadan, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını
öncelikle onlarda oluşturmadan bu konuda daha ileriye gitmemiz
mümkün değildir. Hatta çalışanlardan önce teker teker tüm
işverenimize, küçük, büyük demeden tüm işletme sahiplerine
verebilseydik bu eğitimi ve bilinci. Çalışanlarını yönlendirecek,
onlara örnek olacak, iş sağlığı ve güvenliğinin önceliği olduğunu
çalışanlarına hissettirebilecek ve onlara iş sağlığı ve güvenliği
kültürünü aşılayacak olan işletme sahipleri ve yöneticileridir.
Onlar İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına, yönetmeliklerine
uymayı önce kendilerinden başlayarak, kararlılıkla uygulamaya
koyarlarsa bu konuda çok daha büyük mesafe alacağımıza
inananlardanım. Bu nedenle tüm Kalite Yönetim Sistemlerinde
de, ISO 18001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde
de Yönetimin taahhüdü ve liderlik başlıkları çok önemlidir.
İşverenlerimiz, küçük büyük işletme sahiplerimiz, işletme
yöneticilerinden sonra ya da önce, biz İş Güvenliği Uzmanlarına
düşüyor görev. Anlatmak, evet zor, kolay değil. İşveren de benim
iş güvenliği uzmanım var, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
yapmam gerekenleri danışmanım bana anlatacak, rehberlik
yapacak diye düşünecek. Burada iş güvenliği uzmanına,
işin uzmanı sıfatıyla büyük sorumluluk düşüyor. Uzman bu,
söylemesi kolay; iş güvenliğini, işi ve iletişimi bilecek. Bıkmadan,
usanmadan İş Sağlığı ve Güvenliğini işletme sahibine,
yöneticilerine anlatacak; işyerini, iş akışını, tehlike ve riskleri iyi
gözlemleyecek. İş akışını zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı önlemler
bulacak, işletme sahibine bunu yapmayın bu tehlikeli ya da
riskli derken, o zaman ne yapılacağının bilgisini ve çözümünü
de gösterecek. Yaptığımız işin, işyerinin ve çalışanlarının
geleceğini hiçbir şekilde tehlikeye atmamak, işyerinin aslında
sürdürebilirliğinin teminatı, sigortası olduğunu anlatmak, bunu
gerçekten meslekten ziyade bir sosyal sorumluluk projesi gibi
düşünerek yüreğimizle yapmak, işveren ve yöneticilerin de
işlerinin sürdürülebilirliği açısından da iş sağlığı ve güvenliği
değerlerine sahip çıkmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle İş
Güvenliği Uzmanlarının konularında kendini çok iyi yetiştirmesi,
iletişiminin güçlü olması gereklidir. İş Güvenliği Uzmanlarının da
birçok sorunu olduğunu bilmekteyim; sorunların ana nedeninin
genelde maddi olduğu görülmektedir. Son günlerde görüp
beğendiğim alıntı bir sözle bitirmek istiyorum. “İşini iyi yap,
başkası görmese de iyi yap. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı
değil, karakterinin yansımasıdır.”

Bu kadar güzel gelişmeler varken niçin İş Sağlığı ve Güvenliğinde
çalışmalar ve ilerleme istediğimiz gibi olmuyor o zaman diye

Hepinize işinizi iyi yapmak nasip olsun, sağlıklı ve güvenlikli
çalışmalar…

50 kişinin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri İş
Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yapılan ertelemelerle 31.12.2023
tarihinden itibaren almakla yükümlü olacaklar. Yükümlülük
İş Güvenliği ve İşyeri hekiminin, çalışan kişi sayısına göre
hesaplanan sürelerle düzenli olarak yaptıkları işyeri ve işveren
rehberlik, danışmanlık, gözetim hizmetlerinden oluşuyor. Yine
her işyeri gibi bu işyerleri de;
1. İşyeri ve Çalışanların yaptıkları işler, kullandıkları makine ve
ekipmanlarla ilgili tehlike, risklerin tespit edildiği ve alınacak
önlemlerin belirlendiği Risk Değerlendirmesini yapmak ya da
yaptırmak.
2. Çalışanların temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini aldırmak.
3. Çalışanların sağlığının yaptıkları işe uygun olduğunu belirten
işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak.
4. İşyerindeki olası acil durumlar ( Yangın, patlama, sabotaj,
doğal afetler, salgın hastalık, deprem vb.) için Acil Durum
Ekipleri oluşturup, Acil Durum Planı hazırlamak.
5. İşyerinde kullanılan elektrik pano ve tesisatı, makine
ve ekipmanlar, asansörler, kompresör, jeneratör, yangın
tesisatı vb. için yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde
ve gerektikçe bakım ve periyodik kontrollerini yaptırmak.
Ayrıca çalışanların, yaptığı işle ilgili olarak sağlık ve güvenlikleri
için alınabilecek tüm önlemleri almak yükümlülüğündedir.
Yasanın çıktığı 2012 yılından bu yana, istediğimiz gibi olmasa
da işyerlerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği açısından büyük ilerleme
kaydetmiş, İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri sahada
deneyim kazanmış, deneyimli İş Güvenliği profesyonellerinin
katkısı işyerlerimize olumlu olarak yansımıştır. Covid-19
pandemisi boyunca sokağa çıkma yasakları süresince İşyeri
Hekimleriyle birlikte İş Güvenliği Uzmanları İşyerlerinde
işverenleri ve çalışanları bilgilendirmişlerdir.
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Bir Çalışma
Dinçer Doğanay
İTÜ Mimar, Em. İSG
Baş Müfettişi
Danışman,Eğitici
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iili çalışmaya bir müddet ara verince doğal olarak eski
defterler karıştırılıyor. 55 yıllık sürekli çalışma sonucunda,
müfettişliğin de verdiği alışkanlıkla biriktirdiğim bayağı
dokümanlarım olmuş. Bunlardan birisini klasörümden
çekim aldım: “Ofis Masa Yerleşimlerinde Minimum Ölçüler”
başlığını taşıyordu.
Ofislerde
hizmetleri
yönetmek
amacıyla
çalışmalar
yürütülmektedir. Ofisler işletme içinde yer aldığı gibi ayrı
binalarda da bulunabilmektedir.
Ofis projelendirmesinin başlı başına mimarı bir uzmanlık halini
aldığını kabul edelim. Ofis projelendirilmesinde maksimum
verimin sağlanması için dikkat edilmesi gereken o kadar çok
etken bulunmaktadır ki. Birkaçını belirtelim.
Hangi amaçla kullanılacak, kimlere ve kaç kişiye hizmet
verecek, kaç kişi çalışacak, ulaşım ve acil durumda tahliye nasıl
sağlanacak, hangi makineler ve kaç adet kullanılacak? vb.
Fiziksel özellikler: Ofis projelendirilmesinde mimarların
mutlaka iş güvenliği uzmanları ile çalışmaları gerekir. Kullanma
amacına göre kullanacak kişilerin engellilik özellikleri dikkate
alınarak “engelsiz işyeri” olarak projelendirilmelidir. Kullanma
amacına göre alan ve hacim kapasiteleri, ısıtma ve havalandırma,
kapı pencere ölçüleri ve açılma yönleri, tuvalet ve lavabolar
“engelliler de dikkate alınarak” acil çıkış yolları ve kapıları ile
ulaşım kolaylığı, döşeme ve duvar kaplamaları, boşluk kenarları
güvenliği, yangın önlemleri vb. hususlar dikkate alınmalıdır.
Ergonomi: Bugün artık başlı başına bir bilim dalı haline gelmiştir.
Çalışanlardan en fazla verimliliği almak, gereksiz aktivitelerden
kaçınmak; iş akışını kolaylaştırmak, çalışan ile masa, makine ve
çevre uyumunu sağlamak amaçlanmaktadır.
Çevre etkileri: İş performansının olumsuz etkilememesi için
ofislerde oluşan;
a) Gürültü: Ses şiddeti düzeyinin fizyolojik ve psikolojik olumsuz
etkileri dikkate alınmalıdır. Bunun için ortamdaki çalışan sayısı
ve kullanılan makinelerin çıkardıkları ses şiddeti düzeyleri ve
birbirlerini etkilemeleri, dış ortamdan gelebilecek olumsuz
gürültüler, pencere alanları ve özellikleri dikkate alınmalıdır.
b) Aydınlatma: Ofislerde yapılan işin niteliğine göre değişkenlik
göstermektedir. Aydınlatmayı doğal ve yapay ışık olarak
kullanabiliriz. Gözü rahatsız etmeyen, dengeli bir sistem
kurulmalıdır. Işıklandırma kullanılan elin ters tarafından gelirse
konforu artar. Yansımalar önlenmelidir.
c) Termal konfor: İç ortam sıcaklığı, ortamdaki bağıl nem oranı,
hava akımı dikkate alınarak termal konfor sağlanmalıdır.
d) Bitkiler: Ofis ortamında psikolojik rahatlamayı sağlamak üzere
bulundurulan bitkiler aynı zamanda havadaki toksik maddelerin
azalmasını sağlar; bu nedenle bitki cinslerini seçmek önemlidir.
e) Kullanılan maddeler: Ofislerde genellikle kartuş tonerleri,
temizlik malzemeleri, yapıştırıcılar, piller ve diğer ofis malzemeleri
kullanılır. Kimyasalların mutlaka Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
incelenmeli, tanıtım etiketleri bulunmalı ve özelliklerine göre
özel yerlerde depolanmalıdır.
Büro malzemeleri:
Genellikle bilgisayar, çalışma masası, çalışma sandalyesi, dolaplar
kullanılır. Burada ergonomi ön planda incelenmelidir. Tekrarlanan
işler projelendirme ile minimum seviyeye indirilmelidir.
Uygunsuz duruşlar, uzanarak çalışma, eğilerek ve diz çökerek

çalışma yanında devamlı uzun süre aynı durumda “statik” kalma
mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
Büroda kullanılan maddelerin ortama olumsuz etkilerini önlemek
üzere zararlı etkilerin kaynağından toplanarak özelliklerine
uygun teknikle ortam dışına güvenli bir şekilde çıkarılması
gerekir.
Elektrik kablo bağlantıları:
Bürolarda kullanılan cihazların kablo bağlantıları önem kazanır.
Kabloların en güvenilir güzergâhtan ve koruma altında,
muhafazalar içinden geçirilmesi şarttır.
Başta bahsettiğim çalışmayı “Ofis Masa Yerleşmeleri” niye
yaptım?
Bir işyerinde özel bilgilerin işlendiği büroya turnikelerden kişi
tanıma ve özel izin kartları ile girilip çıkılabilmektedir. Ofis
çalışanlarından biri aniden rahatsızlanır, sağlık birimine haber
verilir. Ambulansla sağlık ekibi gelir, ilk müdahaleden sonra
sedye ile alınarak revire sevki kararlaştırılır ve ambulans sedyesi
getirilir; ancak turnikelerden sığmadığı için kullanılamaz.
Özel kaşık sedye yardımı ile hasta sedyeye alınır ancak masa
aralarından ve turnikeden geçirmek imkansızdır. Omuzlara
kaldırılır ve ancak bu şekilde ambulansa taşınarak revire
götürülür. Projelendirme sırasında bu konu dikkatten kaçmıştır.
Ofislerin tefrişi çok önemlidir ve sağlıklı ortam temini ve
rahat kullanımı için standartlara uyulması şarttır. Bu nedenle
bilgilendirme görevimi yapmak için çalıştım.
Kaynakça:
1)Standart ölçüler Neufert ten istifade ederek hazırlanmıştır.
2)İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ofislerde Risk Değerlendirme Rehberi.
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• İŞ ELBİSELERİ
• YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
• ALEV KORUMA
• İŞ AYAKKABILARI
• EL KORUMA
• KKD
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Tehlikenin Farkında mısınız?
Pandemiden Sonra Kişisel
Koruyucu Donanım

T

üm dünyanın yaşadığı Kovid-19 pandemi sürecinde,
virüs ve virüsün farklı farklı mutasyonlarına karşı pek
çok korunma tedbiri uygulanmıştır. En başından beri
ısrarla vurgulanan ve herkesin uymaya çalıştığı temizlik,
mesafe ve maske tedbirleri içinde bireylerin kendi inisiyatifi
ve kontrolü altında olan tek tedbir maske olması nedeniyle en
çok gündemde olan koruyucu da maske olmuştur. Kontrollü
normalleşme döneminde açık alanlarda maske serbestliği
başlamış olsa bile kapalı ortamlarda mesafelerin korunabilmesi
ve temas edilen yüzeylerde hijyen koşullarının sağlanabilmesinde
güçlükler yaşanabilmektedir. Ancak maskenin bilinçli seçimi ve
doğru bir şekilde kullanımı kişinin virüse karşı alabileceği en
etkin korunma tedbir haline dönüşmüştür.
Virüsün taşıyıcı kişiden ortama yayılması aerosoller şeklindedir.
Aerosoller farklı büyüklüklerde partiküllerden oluşur. 5 Nisan
2021 tarihinde CDC tarafından yapılan açıklamada virüsün temel
bulaşma yolunun havayoluyla taşınan virüslerin solunması
ile olduğu, kontamine yüzeyler veya nesnelere temas ile olan
bulaşmanın solunum yoluyla bulaşmaya göre daha düşük risk
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Yasemin Öymez
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Semin A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

olduğu açıklanmıştır (1). Bu durumda korunma tedbirleri içinde
maskelerin öncelik sıralaması en üste yerleşmiştir. Bununla
birlikte, ölümcül tehlike olan ve gözle görülemeyen virüse
karşı koruyucu olan maskelerin işyerlerinde toz, duman, sis
gibi tehlikelere karşı da koruyacağı düşünülerek ne yazık ki
kaynak, boya, metal tozu, ahşap tozu gibi işyerinde çalışan
sağlığının korunması gereken tüm tehlikelere karşı da bu Kovid
koruyucusu maskeler kullanılmaya başlanmıştır. KKD olarak
uygunluk değerlendirmesi yapılmamış ve belgelendirilmemiş
eldiven, siperlik, gözlük, tulum gibi ürünler de kişisel koruyucu
donanım amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Maskeler konusunda son dönemde koruyuculuk özellikleri
ve ürün güvenliği ile ilgili yayılan çeşitli bilgiler, insanların
bu en önemli korunma tedbirini doğru seçememesine ve
kullanamamasına dolayısıyla da iş sağlığı ve güvenliği açısından
olası çok kritik sonuçlara neden olmaktadır. Maskelerin bilimsel
çalışma prensibinin bilinmesi, mevzuata uygun güvenli ürünün
piyasa arzı ve bu ürünlerin tedarik edilmesi, kişinin koşullarına
uygun ürünün seçilmesi ve en önemli unsur olan doğru şekilde
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kullanımı hem bireylerde hem tüm dünyada meslek hastalıkları
yükünün hafiflemesini sağlayacaktır.
Kovid -19 ile birlikte işyerlerinde kullanılan maskeleri, test
edildikleri mevzuat ve kullanım amaçlarına göre dört farklı
grupta değerlendirmek uygun olacaktır.
• Tıbbi Maskeler
• Yıkanabilir Maskeler
• KKD Maskeler
• Hijyen Maskeleri
Tıbbi maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması üzere Tıbbi Cihaz
Regülasyonuna uygun şekilde tasarlanan ve belgelendirilen
maskelerdir. “Aktif olmayan tıbbi cihazlar” olarak 93/42/AET
(94/42/EEC) Tıbbi Cihaz Direktifi, AB2017/745 (EU2017/745)
Tıbbi Cihaz Regülasyonu olarak yenilenmiştir. Bu maskeler TS EN
14683+AC (Uyumlaştırıldığı AB Standardı EN14683:2019+AC)
standardı ile test edilip belgelendirilirler. Bu standarda göre tıbbi
ortamlarda ve ameliyathanelerde cerrahi prosedürler sırasında
enfeksiyon ajanlarının bulaşma kaynağı sağlık çalışanlarının
burun ve ağız yolu olabilir. Tıbbi yüz maskelerinin ana kullanım
amacı, hastayı ve tüm çalışma ortamını enfektif ajanlardan
korumak ve ayrıca belirli durumlarda kullanıcıyı potansiyel
olarak kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumaktır. Tıbbi
maskelerin, özellikle salgın veya pandemi durumlarında
enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar ve
diğer kişiler tarafından takılması da amaçlanabilir. Bu Avrupa
Standardı bir kişisel koruyucu donanım standardı değildir ve
kullanıcı sağlık çalışanının kişisel korunmasına yönelik maskeler
için geçerli değildir (2).
Bununla birlikte, TS EN ISO 13485 tıbbi cihazların üretimi ve ilgili
hizmetleri için bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Ürünün
bir standardı olmayıp, üretici / satıcı firmanın kalite yönetim
sisteminin standardıdır. Sadece bu standarda sahip ancak TS
EN 14683 standardına sahip olmayan bir maske asla tıbbi maske
sayılamaz.
Yıkanabilir maskeler, belirli bir koruyuculuğa sahip olması ve
çoklu kez yıkanması halinde dahi bu koruyuculuğunu devam
ettirmesi amacı ile tasarlanan ve üretilen maskelerdir. Bu
maskelerde global standardizasyon çalışmaları yapılmıştır.
Aynı zamanda ABD’de ASTM ve NPPTL ile birlikte çalışarak
Şubat 2021’de F3502-21 kodu ile bir standart yayımlamıştır.
Ülkemizde TSE tarafından Mayıs 2020’de standart TSE K599
ismi ile yayımlanmış ve ücretsiz kullanıma açılmıştır. Gerek
dokunmuş (woven) kumaşlar gerekse dokunmamış (nonwoven)
kumaşlardan üretilen maskeler bu standart gereği test edilmekte
ve belgelendirilmektedir. Güvenli ürün tedarik edilmesi için,
kaç kez yıkandığında hala aynı koruyuculuk özelliğine sahip
olduğunun, beden ölçülerinin uygunluğunun, sağlığa zararlı bir
kimyasal boya, yapıştırıcı, alerjen vb. unsur içerip içermediği
gibi çok önemli özelliklerin test edilip belgelendirildiği bu
ürünler tercih edilmelidir. Bu maskeler kişisel koruyucu donanım
değildir (3).
KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) maskeler, iş sağlığı ve
güvenliğinde uzun yıllardır kullanılan ve 2004 yılından beri
ülkemizde kendi mevzuatı olan ürünlerdir. Bu ürünlerde Avrupa
Birliği 89/686/AET (89/686/EEC) direktifi, AB2016/425
regülasyonu olarak değiştirilmiş ve ülkemizde de Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliği 1 Mayıs 2019’da yenilenmiştir.
Bu mevzuata göre kullanıcıyı korumak maksatlı üretilen
partiküllere karşı solunum koruyucu maskeler için TS EN 149
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+A1 (Uyumlaştırıldığı AB Standardı EN149:2001+A1:2009)
standardına göre performans gereksinimleri test edilmekte ve
belgelendirilmektedir. Bu standarda göre test edilen maskeler,
aerosollere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. KKD
maskelerin filtre verimliliği testleri Sodyum Klorid ve Parafin
aerosolleri ile gerçekleştirilir. Toplam içe doğru sızdırma (TIL),
cilde uyum, alev almazlık, solunan karbondioksit içeriği, baş
bantları, görüş alanı, varsa ventil dışa nefes verme valfi, nefes
alma/verme direnci, yüzey tıkanma testleri yapılır. Bu maskelerin
koruma sınıfları FFP1, FFP2, FFP3 olarak işaretlenir ve bu sınıflar
TIL (Total Inward Leakage) Toplam İçe Doğru Sızdırma testleri
sonucundaki performans değerlerine göre belirlenir (4). Filtre
performansı MFE, TIL testleri içindeki bir basamaktır ancak tek
başına maske koruma sınıfı tayini için kullanılmaz.
KKD maskeler farklı ülkelerde farklı mevzuatlara bağlı farklı
standartların test metotları ile test edilirler ve farklı koruma sınıfı
işaretlemeleri alırlar. Bu yüzden pandemi sürecinde aslında FFP2,
N95, KN95, KF94, P2 gibi farklı ülkelerin farklı maske koruma
sınıfları jenerik isimler haline gelerek KKD maskeleri tanımlamaya
başladı. Ülkemiz mevzuatı AB mevzuatı ile uyumludur ve
ECDC bu konuda yayınlar yapmaktadır. Ancak globalde DSÖ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD’nin iç kurumu olan CDC
ağırlıklı takip edilmektedir. CDC kendi ülkesinde kendi ülkesi
mevzuatına uygun yönlendirmeler yaptığı için, önerilerinde
yer alan N95 koruma sınıfı işareti, CDC takip edenler için tüm
KKD maskelerin neredeyse tek jenerik ismi haline dönüşmüştür.
Amerika’da NIOSH bu KKD maskelerin test edilmesinden ve
onaylanmasından sorumlu kuruluştur. Maskeler, NIOSH 42 CFR
standardı 84. Bölüme göre yapılan testler sonucunda 9 koruma
sınıfı işareti alırlar (5). N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95,
R99, R100. Sonuç olarak N95 terimi maskenin adı, ya da tipi
değil, ABD için geçerli partiküllere karşı koruyucu maskelerin
koruma sınıfı işaretidir ancak bu pandemi sürecinde jenerik isim
gibi kullanılmaya başlanmıştır. Bu standarda göre maskelerin
koruma sınıfı işareti sadece MFE filtre geçirgenlik performansına
göre verilir. TIL testlerinin tamamı yapılmaz.
Farklı ülkelerin farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri ile
belgelendirdiği KKD maskeler için doğal olarak farklı koruma
sınıfı işaretlemeleri ve farklı koruyuculuk yüzdeleri bilgi olarak
dolaşmaya başlamıştır. Ağırlıklı kullanılan N95 işaretlemesi
nedeniyle bu işaretlemeye ait MFE değerleri ülkemizde ve Avrupa
Birliğinde geçerli standart EN149:2001+A1:2009’a ait Koruma
sınıfı işareti FFP1, FFP2 ya da FFP3 MFE değerleri ile karıştırılarak
kıyaslanmış ve ortaya doğal olarak birbiri ile tutmayan pek çok
yüzdesel rakamlar çıkmıştır. EN149:2001+A1:2009’a ait Koruma
sınıfı işareti FFP1, FFP2 ya da FFP3 işaretlemeleri TIL değerlerine
göre belirlenir.
KKD maskelerde yer alan ventil tek taraflı valf olarak çalışır ve
kullanıcının verdiği nefesin maske içinden hızla dışarı çıkarılması
amacıyla kullanılır. Biyolojik risklerin olduğu hiçbir alanda
yani kullanıcıdan dışarıya yayılımın önlenmesi gereken hiçbir
durumda ventilli maske kullanılmaz. CDC, ECDC ve HSE gibi pek
çok kurum ve kuruluş Kovid-19 için ventilli maske kullanılmaması
gerektiğini açık bir şekilde önermiştir.
Bu şekilde Uluslararası Yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluşlar
tarafından belgelendirilen TS EN 149 + A1 KKD maskeler,
Akredite Test Laboratuvarları tarafından belgelendirilen TS EN
14683 +AC tıbbi maskeler ve TSE tarafından belgelendirilen TSE
K599 yıkanabilir maskeler dışında, şekil olarak bu maskelere
benzeyen ancak belgelendirilmemiş tüm maskeler “hijyen
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maske” olarak değerlendirilebilir. Kullanıcı için içeriden dışarı
yayılımda ya da dışarıdan içeri virüse / partiküllere karşı belirli
düzeylerde koruma sağlamaktadır ancak herhangi bir uygunluk
değerlendirme prosedüründen geçmemiş bu ürünlerde koruma
seviyesi sadece üretici beyanı olarak değerlendirilebilir. Yapılan
araştırmalar ve farklı tip testlerde %10 ila %90 arasında çok farklı
değerlere ulaşılmaktadır. Bir standardizasyon testi olmayan bu
testler de elbette birbirinin muadili sayılamaz.
Filtreleme mekanizması, elek sistemi gibi çalışan bir mekanizma
değildir. Bir partikülün hava yoluyla taşınmasında ve filtre lifi
gibi bir engel ile karşılaşmasında temek fizik kuralları geçerlidir.
Aerosolleri taşıyan büyük partiküller için eylemsizlik etkisi, çok
küçük partiküller için Brownian etkisi adı verilen difüzyon ve
aradaki büyüklükler için elektrostatik yük ile çekim etkisi ve
fiziksel engelleme şeklinde temel fizik kuralları işler.
Maske takan bir kişi nefes aldığında kullanıcının yüzü ile maske
arasında yani maskenin içinde bir negatif basınç oluşur. Bu
negatif basınç, partikülleri içeren havayı maskenin içine çeker
ve maskenin filtre malzemesinde filtrelenmesini sağlar. Ancak
maske ile kullanıcının yüzü arasında yüze temas sızdırmazlığı
olmadığı zaman solunan hava sadece filtre malzemesinden
değil, kenarlardan da maske içine girebilir. Bu nedenle dışarıdan
içeriye korunma için mutlaka maskenin yüze iyi oturması, ağız ve
burnu tümüyle kaplaması, yüze temasta tümüyle sızdırmazlığın
sağlanması gereklidir.
Maske takan bir kişi nefes verdiğinde, verilen nefesteki nem
ve salgılar ile birlikte dışarı yayılan partiküller normalde 4
mikron ila 8 mikron büyüklüğündedir. Bu nedenle ventilsiz KKD
maske, tıbbi maske, hijyen maske, yıkanabilir maske gibi tüm
maskeler kişiden dışarıya yayılımı önlemekte etkilidir. Pandemi
sürecinde virüsün yayılmasının önlenmesinde maske kullanımı
çok önemli bir etken olduğu için otorite kuruluşlar tüm gruptaki
maskelerin kullanımını önermişler, toplumsal kullanımda ayırım
yapmamışlardır.
Hiç şüphesiz tüm maske türleri taşıyıcı kişiden dışarıya yayılımı
önler. Dışarıdan içeri kişiyi korumada da “güvenli ürün” olarak
belgelendirilmiş ürünlerin, koruyuculuğu ve kendisinin de
herhangi bir zarar vermeyeceği test edilip belgelendirilmektedir.
Satın alınan ürünlerde ilgili standartların varlığı, kullanıcılar için
“güvenli ürün” kabul edilebilir.
MASKE TÜRÜ

TÜRKİYE STANDARDI

KKD MASKE
TIBBİ MASKE

TS EN 149 +A1
TS EN 14683
(Üretici standardı TS EN ISO 13485)
TSE K599

UYUMLAŞTIRILDIĞI
ULUSLARARASI STANDART
EN 149:2001+A1:2009
EN 14683
(Üretici standardı EN ISO 13485)
-

-

-

-

-

YIKANABİLİR
MASKE
HİJYEN MASKE
BEZ/KUMAŞ
MASKE

Maskelerin kişiden dışarıyı ve dışarıdan kişiyi koruyuculuğu
kanıtlanmıştır. Bireysel kullanımda kişiler kendilerine en uygun
maskeyi tercih ederek kullanabilirler. Ancak işyerlerinde kovid
dışında solunum koruma gerektiren tehlikelere karşı çalışanların
sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla solunum
koruyucu bir maske kullanımı gereksinimi varsa bu maskenin
kişisel koruyucu donanım olması yasal olarak zorunludur. 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt uygulama mevzuatı
olan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
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Hakkında Yönetmelik, işyerlerinde koruyucu önlem olarak
kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hususları belirler
ve işyerlerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olması ve CE işareti
taşıması gerektiğini söyler (6).
İşyerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve güvenliğini
sağlamak için yapılacak risk değerlendirmesinin ardından
tüm koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra bir kişisel
koruyucu donanım kullanımına karar verilmiş ise, işyerinde
öncelikle bir KKD Saha Analizi yapılmalı ve süreç işyerinde
kolayca oluşturulabilecek 8 Bileşenli Kişisel Koruyucu Donanım
Programı ile yürütülmelidir (7). Bu sayede çalışanların sağlığını
korumak ve güvenliğini sağlamak için doğru koruma sınıfında
kişisel koruyucu donanımların seçimi, çalışanların ürünleri doğru
bir şekilde kullanımı ve benimseyip sahiplenmesi sağlanabilir.
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği için ayrılan bütçenin en uygun
şekilde değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
Piyasaya arz edilmiş her KKD, ilgili teknik düzenlemesi Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olarak belgelendirilmiş
olmalıdır. Ürün güvenliği mevzuatı olarak adlandırılan bu
düzenlemeler, Gümrük Birliği üyeliğinin bir gereği olarak Avrupa
Birliği ve ülkemizde doğrudan uygulanmaktadır. KKD’ nin güvenli
olmaz ise riske karşı beklenen korumayı sağlamayacağından
çalışan risk ile doğrudan karşı karşıya kalmaktadır (8).
İşyerlerinde Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre
uygunluk değerlendirmesi yapılmamış yani kişisel koruyucu
donanım olmayan ürünlerin kişisel koruyucu donanım amacıyla
kullanımı hem yasal yükümlülükleri yerine getirmemek hem de
asıl amaç olan çalışan sağlığının korunmamasına yol açar.
Kanunda buna dair idari para cezası yaptırımı 2022 yılında tüm
tehlike sınıflarındaki işyerleri için çalışan başına 1.408,00 TL’dir
ki bu sadece ilk basamak cezadır, ilgili diğer hususlarla işverenin
maddi kayıpları çoğalacaktır. Kaldı ki bu ürünler için ayırdığı
bütçe amacına ulaşamamış ve tümüyle boşa gitmiştir.
Yanlış kişisel koruyucu donanım seçimi ve yanlış kullanımı
nedeniyle çalışanın sağlığını kaybetmesini karşılayabilecek
hiçbir bedel yoktur. Ödenemez.
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Kule Vinçlerde
Çalışma Güvenliği
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Ü

lke nüfus artışına ve günün ihtiyaçlarına göre ülkemizde
yapılan inşaat (konut, iş merkezleri, yüksek binalar,…)
sayısı sürekli olarak artmaktadır. Bu artışın en önemli
sebeplerden biri nüfus artışı diğer ise insanların
küçük yerleşim yerlerinden sürekli olarak büyük şehirlere göç
etmesidir. Hızla gelişen yapılaşma ve büyükşehirlerdeki insan
yoğunluğundan dolayı yapılan binalar çok katlı olarak yapılmaya
başlamış buda işlerin kolaylaşması ve hızlanması için özellikle
ağır yüklerin taşınması ve kaldırılması noktasında büyük araçlara
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde günümüzde
kule vinçler denilen makinelere ortaya çıkmıştır.
Vinç, büyük işlik alıcılarının her çeşit dönme hareketlerini
yapabilen, dikey ve yatay taşımanın kolaylıkla yapmasını sağlayan
tekerlekli, özel yapıda donatım araçlardır. Vinç denen makineler,
yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarar. Basit kollu vinçler,
bumba denen uzun ve eğik bir vinç kolu ile bu kolu taşıyan ve
seren denen bir direk ya da kuleden oluşur. Yükün kaldırılması,
makaralar üzerinden dolanan tel halatın bir tambura sarılmasıyla
sağlanır.
Kule vinçler, genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle
sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatayda ve düşeyde
taşınmasını sağlayan çelik strüktürdeki bir makinelerdir.

Kule vinçler, kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu
şekilde isimlendirilmiştir. Gövde bölümü dışında BOM adı verilen
ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu kolu dengelemek için bomun arka
ucunda denge taşları vardır. Kule vinçlerin birçok tipi vardır.
Kendi başlarına ayakta durabildikleri gibi bina yükseldikçe
onunla beraber yükselirler. Yapıya çeşitli aralıklarla atılan bağlantı
ankrajlarıyla sabitlenirler. Kule vinçler yükseltilmek istendiğinde
orta kısımlarında bulunan ekleme bölümünün vinci ortadan
ayırıp yükseltir, bu oluşan yeni boşluğa vinç dışarıdan gelen ek
parçayı kaldırıp yanaştırır. Yanaşan parça içe alınıp monte edilir
ve bağlanır. Kule vinçleri, kule vinç operatörleri yönetir. Gövde ile
bomun kesiştiği yerde bulunan kabinde çalışırlar.
Kule vinçlerin kapasiteleri yükün bomdaki yerine göre değişir. En
çok kullanılan modeller genelde BOM ucunda 1250 kg taşırlar.
Dipte ise 6000 kg taşıyabilirler. Kule vinçler güvenlik açısından
saatte 50 km hızla esen rüzgârda çalıştırılmamalıdır. Periyodik
olarak makine mühendisleri tarafından bakımları yapılmalıdır.
Özellikle büyük inşaatlarda kule vinç kullanımı inşaat sektörünün
devlerini bir adım daha ileri taşımaktadır. Gemi üretiminde
benzer bir sistem ile hız kazanan tersaneler, tasarımcılara ilham
vermiş olacak ki bir benzerini inşaat sektöründe kullanmak üzere
geliştirmişlerdir. Kule vinçler teknoloji harikası olmayan basit
bir sisteme dayalı da olsa sektörün yıllarca süren projelerinde
önemli hız artışları sağlamış, taşıyıcı işçilerin yaptığının yüzlerce
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katını daha az maliyet ve güven ile yapmayı başarmıştır. Dış
ülkelerden temin edilen parçalarının inşaat alanına getirilerek tek
tek birleştirilmesi ile bir kaç gün içinde kurulup söküle bilmektedir,
Birbirine yakın yapılan çok sayıda bina için(2-3-4) tek bir kule
vinci yeterli olmakta, taşınan ağır yüklerin ve aşılması zor yolların
aşılmasında ve taşınmasındaki tüm zorlukları ortadan kaldırıp,
ek kaldıraç ve taşıma araçları masrafı da gerektirmemektedir.
Kule vinçleri uzun, radyo istasyonu direğine benzer ama çok
daha sağlam ve parçalardan oluşan, üzerinde BOM adı verilen
yükün yatayda yol izleyebileceği raylı bir sistemden meydana
gelir. BOM yatay olarak kule gövdesinin üzerindedir. BOM kulenin
üstüne yerleştirilirken bir tarafa ağırlık(beton) koyularak diğer
uzun kısım için denge şartları yerine getirilir. BOM üzerinde
gövdeden uzaklaştıkça yük alımı azalmaktadır. Vincin maksimum
uzaklıkta aldığı yük 1 tonu geçmemelidir. Devrilme ihtimali yüksek
olan sabit vinçler rüzgârda da kullanılmamalı ve hatırı sayılır
yükseklikte çalışan operatörlerinin kule tepesinde bulunmamaları
gerekmektedir. Kule gövdesi ağırlığın kaldırılacağı en uygun
bölgelerdir. Genelde ağır parçalar gövdeye yakın yere kadar
kule vinçleri, diğer bölgelere ise ek kaldırıcı ve ya sürükleyici
mekanizmalarla iletilmektedir.
Ülkemizde kule vinçleri için bazı Türk firmalarda kolları sıvamış,
başarı ile de yerli kule vinçlerini tasarlamışlardır. Mobil olanları da
mevcut olan ama pek tercih edilmeyen kule vinçleri, yere açılan
10x10 boyutlarında ve ya zemine göre küçük-büyük çukurların
içerisine beton doldurulup metal hasırlarla güçlendirilerek ve
sabit yere monte edilerek kurulumunun startını verir. Zemini hazır
olan yere parçalar bir iki kademe yerleştirilir. Bu işin kolay kısmıdır.
Dışarıdan tahsis edilen mobil bir vinç yardımı ile kısa gövdeye
BOM ve beton dengeler yerleştirilir. Bundan sonra kedi kendini
yükseltme özelliğine sahiptir. Boy yükseltilmesi için üzerinde
bulunan hidrolik sistemli bir yükseltici parçaları tek tek olarak
teknikerlerin yardımı ile kurulumunu tamamlar.
Kule Vinçler inşaat yapım süreci içerisinde çok önem arz etmekte
olup, buna paralel olaraktan kullanıcısının profesyonel ve yetkili
biri olması gerekir.
Kule Vinçleri kullananlara Kule Vinç Operatörü denir. Kule Vinç
Operatörlüğü de, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanan ve
çeşitli yüklerin naklini yapan inşaat çalışanı olarak tanımlanabilir.
Kule vinçlerde çalışma güvenliği gerek vinç operatörü açısından
gerekse kapsadığı alan açısından büyük önem arz etmektedir.
Kule vinç operatörü olmak isteyenlerin; Elleri, gözleri ve ayakları
sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilen, çevredeki çeşitli
uyarıcıları aynı anda algılayabilen, dikkatli, tedbirli, sorumluluk
sahibi, mekaniğe ilgi duyan kimseler olması gerekir.
Kule vinçler değişik standart ve teknik özelliklerde imal edilmekte
olup her kule vincin kullanma talimatı yanında ayrıca acil durum
müdahale kuralları vardır. Kule vinç operatörü çalışamaya
başlamadan önce kule vinç kullanma talimatlarını okumalı ve bu
talimatta yazılı bulunan kurallara uygun çalışmalıdır.
Kule vinçler ülkemizde inşaat sektörünün hızına paralel olarak
daha çok kullanılmaya başlanmış olup, inşaatın hızlı ve güvenilir
devam etmesi için çok aranan bir inşaat ekipmanı olarak yerini
almıştır. Şu aşamadan sonra ülkemiz ve inşaat sektörü için gerekli
olan kule vinç üretiminin ülkemizde yapılmasının önünü açmak
ve bu vinçleri kullanacak yetkili operatörlerinde yeterli sayıda
yetiştirilmesi gerekmektedir.
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şletmelerin mevcut işlevlerini, çalışma sistemlerini ve tüm
faaliyet yöntemlerini teker teker masaya yatırıp irdeledikten
sonra söz konusu faaliyetlerin verimini arttırmak, işletmede
potansiyel artışı yaratmak için aldıkları kararlar bütünü İŞ
GELİŞTİRME olarak tanımlanır. İşletmede çalışan bütün personel
iş geliştirme sürecinde bulunarak faaliyete katkıda bulunurlar.
Burada amaç, işletmelerin faaliyetlerini takip ederek daha da
geliştirilmesini sağlamaktır.

satış çeşitlerine yenilerinin eklenmesi, mevcut pazarın ve hedef
kitlenin büyütülmesi, iletişim kanallarının en verimli şekilde
kullanılması, ihracat olanaklarının analizi gibi konuları üstlenir.

Bir satış elemanının daha çok müşteriye ulaşması, Pazar
alanını genişletmesi, üretim biriminin ek üretim yapması, insan
kaynaklarının çalışanları eğiterek daha fazla verim elde etme
çalışması, finans departmanının daha az maliyetle işletmeye
kredi sağlaması bir iş geliştirme örneği olabilir. Tabii ki bunların
izlenimi, işletmeye katkıları veya aksayan yönlerinin giderilmesi
de iş geliştirme birimi içinde yer alır.

İŞ GELİŞTİRME UZMANI
İş geliştirme uzmanı işletmenin mevcut yapısını inceleyerek; yeni
Pazar ve müşteri olanakları araştırarak, mevcut ürün ve hizmet
çeşitliliğini ve kalitesini yükselterek ve bunlara uygun çalışma
ortamı geliştirerek ve bunların uygulanabilirliğini sağlayabilecek
sistem geliştirerek işletmenin büyümesinde katkı payı olan
elemandır. Burada en önemli faktör müşteri ihtiyaçlarını doğru
ve zamanında tespit ederek ve bunları arttıracak sistem
geliştirmektir. İş geliştirme uzmanları hedeflerin büyümesine ve
işletme potansiyelinin artmasına katkıda bulunurlar. Görev ve
sorumlulukları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

İş geliştirme departmanı ayrıca genel işleyişin sürekli olması,
aksaklıkların varsa giderilmesi görevini üslenir. Bir başka deyişle;
işletmenin karlılığının artması, büyümesi, mevcut üretim ve
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İş geliştirme süreci, yukarıda belirttiğimiz amaçlar
doğrultusunda gerekli ön hazırlıkları gerçekleştirerek bir plan
yapmakla başlayacak, araştırma ve uygulama dönemleri ile
devam edecektir.
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*Swot analizi yaparak işletmenin önümüzdeki süreçte her türlü
olasılıklarını tespit etmek.
*İşletmelerin hedefleri doğrultusunda ürün veya hizmet gamını
genişletmek
*Mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesini sağlamak
*Hedef kitlenin büyümesini sağlamak
*Mevcut pazarı büyütmek
*Rakipleri sürekli takip ederek sektörün gerisinde kalmamak.
*Başka işletmelerle iş birliği yapmak
*Tedarik yöneticileri ile iş birliği yaparak optimal tedarik zinciri
oluşturmak
*Müşteri ilişkilerini uzun vadeli pozisyona getirmek
*Hedef kitlenin ihtiyaçlarını sürekli hale getirmek ve artış
sağlamak
*İşletme hedeflerine ulaşma yolunda doğan aksaklıkları
gidermek.
İŞ GELİŞTİRME UZMANININ ÖZELLİKLERİ
Yukarıda bahsettiğimiz görev ve sorumlulukları yerine
getirebilmek için iş geliştirme uzmanı işletme bilgilerinin
tümüne haiz olmalıdır. Üretim, satış, pazarlama, finans, insan
kaynakları vb. bilgilerin tümüne haiz olmalıdır. Bu bilgilerin eksik
olması durumunda bekleneni veremeyeceğinden başarıdan
söz edilemez. Daha da ötesi uzmanlık, mühendislik ve ekonomi
eğitimleri ve daha da öte eğitimleri almış olması gerekir. Bu
eğitimler
-Yeni iş olanakları ortaya çıkarabilme
-Mevcut pazarları genişletme becerisini arttırma
-Yeni strateji belirleme
-Finansal raporların irdelenmesi
-İşletme prestijinin arttırılması bilgisi
-İnsan kaynakları vb.
İŞ GELİŞTİRME SÜRECİ
*Sektör ve rakiplerin analizi: Sektörde faaliyet gösteren rakip
işletmelerin takibi ile elde edilen bilgilerin sentezinin yapılarak,
pazarda oluşum elde etmek, rekabette üstünlük yollarının
belirlenmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ve ürün ve
hizmet kalitesinin yükseltilmesinden geçmektedir.
*Ön yapılabilirlik (Fizibilite etüdü): Yapılan araştırmalardan
sonra elde edilen fırsat faktörlerinin en yararlısının seçilmesi
ve faaliyete başlanması önemlidir. Bu faktörlerin işletmeye
getirisinin hesapları yapılır.
*İşletmenin tüm departmanlarının (Satış, pazarlama, üretim,
insan kaynakları, finans gibi) irdelenerek elde edilecek sonuçlara
göre yapılacak değişikliklerin hayata geçirilmesi.
*Plan: İşletmenin yatırım kararı aldığı dönemde izlenecek yolun
belirlenmesidir. Ne tür uygulama yapılacağı, hangi zaman
diliminde yapılacağı ve bunların işletmeye yapacağı katkının
değeri hesaplanır. Elde edilecek gelir ve dönüşüm hızı çok iyi
hesaplanmalıdır. Bu konuya ait hukuki ve mali onaylar yönetim
kurulundan alınmalıdır.
*Uygulama: Tespit edilen yapılacak değişikliklerin uygulamaya
geçiş aşamasıdır. Yeni sistemlerin hayat geçirilmesi işletme için
son derece önemlidir.
İŞ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ
İş geliştirmede ilk amaç işletmenin verimliliğinin artması için
yapılacak uygulamalardır. Bu süreçte en çok üretim, satış ve
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dağıtım kanallarıdır. İş geliştirme sistemleri;
-LEVEY KURAMI: Bu yöntemde tüm fikirler bir araya getirilir,
eleştiri kabul etmeden üretim aşamasına geçilir. Bu sisteme
“koşullu çağrışım yöntemi” de denilmektedir.
-SİMÜLASYON YÖNTEMİ: Ulaşılmasına karar verilen hedeflerin
farklı bir zaman diliminde yaşanmış olacağının uygulaması
yapılır. Çalışma grubundaki kişiler ortamı sanal olarak yaşayıp,
farklı görüşler ortaya koyar. Daha sonra ortaya atılan fikirler tek
tek değerlendirerek ortak karara varılır.
-FİLTRE SİSTEMİ: İşletmede tüm fikirler ortak bir havuzda
toplanır, daha sonra bu fikirle olumsuzlaştıracak farklı fikirler
türetilir ve tüm fikirler netleştirilir. Özellikle pazarlama alanında
en çok kullanılan sistemdir.
-YENİLENEN TEKNİKLER: Tüm yeni fikirler “fırsatçı fikirler”
olarak değerlendirilir. Bu fikirlerden kar oranı düşük olanı ve
sağlayacağı fayda az olanlar belirlenir. Tüm yeni fikirler bir defa
kullanılır.
-SWOT ANALİZİ: Swot analizi pazarlamada en çok kullanılan
yöntemlerden biridir. İşletmenin önündeki süreçte güçlü ve
zayıf yönleri tespit edilerek, yapılan tüm incelemeler fikir olarak
ortaya çıkar. Tüm yeni fikirler bir defa kullanılır.
-KAPALI KUTU SİSTEMİ: Bu model Arthur D. Little tarafından
oluşturulmuştur. İşletmenin mevcut ihtiyaçlarına ek olarak
olması gereken ihtiyaçlarının tespiti yapılır. İhtiyaçlar nasıl
değiştirilebilir, bu konuya ait fikirler nelerdir konusunda
araştırma ve incelemeler yapılır. Tüm yapılacak değişiklikler
alınan cevaplara göre şekillendirilir.
-OSBORN SİSTEMİ: Alex F. Osborn tarafından bulunmuştur.
Tüm özelliklerin karşı fikri düşünülerek canlandırma yapılır.
-BİÇİMSELLİK SİSTEMİ: Bu sistemde geometrik şekillerin beyin
gücünü etkileyerek hareket etmeye zorlaması sonucunda
yeni fikirler ortaya çıkarılır. Genellikle tasarımcılar tarafından
benimsenen bu yöntemFritz Zwicky tarafından ortaya
çıkarılmıştır.
İŞ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
*Devrimsel yaklaşım: Amerikan tarzı bir yaklaşım şekli olup,
uzun süren sessizliğin ardından devrim niteliği taşıyan yeniklerin
hayata geçmesi ve varlığını sürdürmesidir.
*Evrimsel yaklaşım: Japon tarzı olan bu yaklaşımda küçük
gelişmelerin bütününde fark yaratmasını içerir.
İŞ GELİŞTİRMENİN AMACI
İş geliştirme, işletmenin potansiyel pazarlarının ve işlerin
ortaya konması için hazırlıklar yaparak İş sıralamasınınım
hazırlanmasıdır. Uygulama, destekleme ve süreci takip etme ile
iş geliştirme süreci oluşur.
İŞ GELİŞTİRME UZMANINI GÖREVLERİ
-İşletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ile oluşan müşteri kitlesi
ile iletişim sağlamak.
-Hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre tespit edilen ürün ve hizmeti
hayata geçirmek.
Saygılarımla.
Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/is-gelistirme-nasil-yapilir
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Asecos Tek Yetkili Türkiye Temsilcisi

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ
için Güvenli Saklama
Dolapları
G-Line Serisi
Farklı ölçülerde sayısız model
varyantı ile basınçlı gaz
tüplerinin saklanmasında
maksimum güvenlik !
EN 14470-2 ve TRGS 510 standartlarına uyum
90 dakika (Tip90) veya 30 dakika (Tip30) veya yangına dayanım
1 ile 4 arası 50 litrelik gaz tüplerinin saklanması için farklı alternatiﬂer
Bağlantı borularının ve gaz ekipmanının dolap içine kolay ve etkili montajı
Geniş iç yükseklik (1858 mm)
10 litrelik tüp için, alternatif olarak yüksekliği ayarlanabilir aksesuarlar
60cm., 90cm., 120cm., 140cm. genişlik seçenekleri
Standartlara uygun optimum havalandırma motorları
10 yıla kadar uzatılabilir üretici garantisi
Sertiﬁkalı Teknik Servis Desteği
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Nelerdir?

K

işisel Koruyucu Donanım (KKD), “bir kişinin sağlığı veya
güvenliğiyle ilişkili bir veya daha fazla tehlikeye karşı
koruma sağlamak amacıyla söz konusu kişi tarafından
vücuda takılarak veya elle tutularak kullanılacak
donanım” olarak tanımlanır.
Yönetmelikler, başka dış ve ek cihazlar bağlamında KKD ile ilişkili
olarak pazara sürülen sistemler için de geçerlidir.
Üreticiler, ürünlerinin ulusal veya uluslararası bir standarda
aktarıldığı şekliyle ilgili uyumlu bir Avrupa standardına veya
Direktifin Temel Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerini karşılayabilmek
için onaylı bir kuruluşun uygun bulacağı bir teknik spesifikasyona
uygun olmalarını sağlamalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlar 9 ayrı başlık altında listelenir:
1. Baş Koruyucuları:
Yüksek bir yerden aşağıya düşen cismin başa isabet etmesi, başın
sert bir yere çarpması, fırlayan bir cismin başa vurması, hareket
halindeki bir yükün veya taşınan bir malzemenin başa çarpması
ve yüksek bir yerden düşmede başın yere vurması şeklindeki
tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyuculardır.
Kepler, Boneler, Siperlikli veya siperliksiz saç fileleri özellikle
kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına (miller,
kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve
kazaya uğramamaları için saçlarını örten başörtüsü veya saç filesi
şeklinde korunma malzemesidir.
2. Kulak Koruyucuları:
Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80
desibeli aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin
kullanımına hazır halde bulunduracaktır. Gürültü maruziyeti, en
yüksek maruziyet etkin değeri olan 85 desibele ulaştığında ya da
bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır.
3. Göz ve Yüz Koruyucuları:
Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan korunmada kullanılır.
Gözlük camının herhangi bir nedenle kırılmasıyla, parçaların
göze batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine sıkıca
yerleştirilmiştir. Camları kolayca değişebilir. Taşçı tipi, tozdan
koruyucu, kaynak tipi gibi gözlük tipleri mevcuttur.
4. Solunum Sistemi Koruyucuları:
İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları, çözücüler
(solventler) çeşitli zehirlenmelere sebep olurlar. Silis, amyant,
kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz olarak adlandırılan
akciğer toz hastalığına neden olurlar. Bu ve benzer zararlıların,
maksimum konsantrasyon değerlerini geçmeleri durumunda,
uygun havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.
Ancak bu
sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda,
solunum sistemi koruyucularının kullanılması gerekmektedir.
5. El ve Kol Koruyucuları:
Özel koruyucu eldivenler; makinelerden, kimyasallardan, elektrik
ve ısıdan koruyan eldivenler. Tek parmaklı eldivenler, parmak
kılıfları, kolluklar, ağır işler için bilek koruyucuları, bileklik,
parmaksız eldivenler, koruyucu eldivenler
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6. Ayak ve Bacak Koruyucuları:
Ayak ve bacak korumada önemli olan maruz kalınan riske uygun
dizlik, ayakkabı, bot ya da çizme gibi ürünlerin seçilmesidir.
Çalışma ortamında ve çalışılan zeminde sıcaklığın derecesi, bu
sıcaklıktaki çalışma süresi, ortamda kullanılan maddeler, hangi
işlemlerin yapıldığı ve nasıl çalışıldığı, zeminin kayganlığı, elektrik
direnci, ayakkabının dış ya da iç mekan da mı kullanılacağı, uzun
süreli ayakta durulması ve benzeri konularda bilgi edinilmelidir.
Hangi tip ayakkabıya ihtiyaç duyulduğuna karar verildikten
sonra dikkat edilecek diğer hususlar arasında ayakkabının yüzeyi,
tabanı, çelik iç tabanı ve bilek kısmı bulunmaktadır.
7. Cilt Koruyucuları:
Koruyucu kremler / merhemler bulunmaktadır.
8. Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları:
Delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı korunmak
için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, kimyasallara
karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, ısıtmalı yelekler,
cankurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, vücut
kuşakları / kemerleri.
9. Vücut Koruyucuları:
Düşmeyi önleyici ekipmanlar (gerekli tüm aksesuarlarıyla
birlikte), kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli
tüm aksesuarlarıyla birlikte), vücudu boşlukta tutabilen donanım
(paraşüt tipi emniyet kemeri)
Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum), makinelerden korunma
sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri), kimyasallardan
korunma sağlayan giysi, kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal
sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi, ısıya dayanıklı giysiler,
radyoaktif kirlilikten koruyan giysiler, toz ve gaz geçirmez giysiler,
florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları,
eldiven ve benzeri), koruyucu örtüler gibi.
Seçilecek kişisel koruyucu donanımlar hangi özelliklere sahip
olmalıdır.
• Tüm kişisel koruyucu donanımlar tam koruma sağlamalıdır.
• Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
• Ergonomik özellikte olmalı, kullanılan vücut kısımlarına ve
yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
• Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
• Yapılan işin şartlarına uygun olmalıdır.
• Birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının
gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada
kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.
• Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli,
bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının
değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli
ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
• İşveren tarafından kişisel koruyucu donanımların kullanımı
konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmelidir.
• Çalışanların kadrolu ya da taşeron olmasına bakılmaksızın tüm
çalışanlara yapılan işe uygun olarak gerekli olan KKD işveren
tarafından temin edilmelidir. İş kazalarının
• Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun ve amacına
yönelik olarak kullanılmalıdır.
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25.Yılın Gururu: FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri
Endüstriye Kapı Çözümleri ve Yükleme Teknolojilerinde Alman kalitesi ve sürdürülebilir çözüm uygulamaları
sunan FGİ, sektörde 25. yılını kutluyor.
sistemleri) ve Yangın Dayanımlı Kapılar (kanatlı yangın
dayanımlı kapılar, yana kayar yangın dayanımlı kapılar ve sarmal
yangın dayanımlı kapılar) konusunda tedarik, üretim ve satış
sonrası hizmetlerde 25 yıllık tecrübesi ile FGİ Kapı ve Yükleme
Teknolojileri; ihtiyaca özgü ürünlerini dünya standartlarında ve
yüksek kalite ile buluşturarak müşterilerinin gelişim hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olmakta. Dinamik ve alanında uzman
kadrosu ve yüksek teknolojik altyapı desteği ile kapılarını daima
geleceğe açan FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, müşterilerinin
karar verme süreçlerini destekliyor.

A

vrupa’nın önde gelen endüstriyel ve özel kullanımlara
uygun kapı ve yükleme üniteleri üreticisi Novoferm
’in stratejik ortaklığında 25 yıldır Sakarya’da faaliyet
gösteren FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri; endüstriyel
ve özel kullanıma uygun kapı ve yükleme sistemlerinin
danışmanlık, projelendirme, uygulama ve satış sonrası hizmetlerini
vermektedir.
İhtiyaca özel yüksek kaliteli ürünler
Endüstriyel Kapı Çözümleri (seksiyonel kapılar, hızlı kapılar ve
sarmal kapılar),
Yükleme Teknolojileri (yükleme rampaları,
yükleme körükleri ve Calematic/ araç otomatik takozlama

Tüm Paydaşlarla Güvene Dayalı İş birliği
FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi
süreçlerinin tamamında “karşılıklı güveni” ilke olarak benimseyerek,
tüm paydaşlarının gözünde “güvenilir marka” olma hedefinden
ödün vermeyen güçlü stratejisi ile yoluna devam etmektedir.
FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri lojistik, tekstil ve otomotiv başta
olmak üzere, tüm sektörlerdeki Türkiye’nin önde gelen firmaları ile
olan iş birliğini uzun soluklu sürdürmektedir. 2020 İSO 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan 112 firma, ikinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan 58 firma ile çalışmaktadır.
25 yıllık üretim ve hizmet yolculuğunda, ulusal ve uluslararası
kabul görmüş çalışma ilkelerini benimseyen ve her zaman
gelişime öncülük etme motivasyonu ile hareket eden FGİ Kapı
ve Yükleme Teknolojileri, tüm müşterilerinin gelecek hedeflerine
ulaşmalarına destek olmaktadır.

625 goggles
ultra hafif

son derece hafif ve diğer kkd ekipmanları ile uyumlu olan 625 gözlük, daha iyi bir
yan koruma için geniş panoramik lens ile donatılmıştır ve ekstrem ortamlarda bile
üst düzey buğu direnci sağlayan Vanguard PLUS kaplamaya sahiptir.

ayarlanabilir elastik bant ve termoplastik çerçevesi ile yüzdeki basıncı minimize
eder, sıçramalara ve büyük boyutlu toz parçacıklarına karşı koruma sağlar.

metal, taş, kum ve ağaç
işleme&kırma işlemlerinde talaş
ve parçacık sıçramalarına karşı
koruma sağlar.
Uçuşan toz parçacıkları ve yüksek
hızda parça çarpmalarına karşı
gözü korur.
VPLUS kaplama ile tehlikeli sıvı
sıçramalarına, su&sentetik bazlı
boyalara karşı koruma sağlar.
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Kaya Safety

1980 yılı, Kuruluş
Kaya, 1980 yılında İstanbul’un tarihi semtlerinden biri
olan Karaköy’de, Sabri KAYA tarafından kuruldu. Kaya’nın,
kuruluşundaki ilk iş kolu halat üretimiydi. 1980’li yılların sonlarına
doğru Deniz Kuvvetleri, Kara ve Hava Kuvvetlerinin çok yüksek
fiyatlarda ve ciddi tonajlarda halat ithal ettiğini tespit eden
Sabri KAYA, birçok halatı yerlileştirerek ülke ekonomisine büyük
katkılar sağlamıştır. 90’lı yılların sonunda teknik ve teknolojik
halatların Kaya Ropes olarak Dünya’ya açılması için markalaşma
çalışmaları tamamlanmıştır.
Kaya Ropes bugün, kullandığı gelişmiş hammaddeler ve sahip
olduğu üretim teknolojisiyle, Türkiye’de yeniliklerin öncüsü,
dünyada ise tanınan ve aranan bir markadır.
1996 yılı, Kaya Safety’nin Kuruluşu
Sabri KAYA, halat imalatı ile başlayan başarısıyla birlikte
90’lı yıllarda, ölümlü iş kazalarının çoğunun yüksekte yapılan
çalışmalar esnasında gerçekleştiğini görerek yeni iş kolunun
hazırlıklarına başladı. Kaya, 1980 yılından beri, yüksekte çalışma
pazarının kurulması, geliştirilmesi ve öneminin anlaşılması
için sahip olduğu milyon dolarlık entelektüel birikim, kalifiye
çalışan kadrosu ve en yüksek teknoloji üretim ekipmanları ile
sektöre liderlik etmektedir. Sektörü güçlendirmek adına 2017
yılında bu alandaki ilk Tasarım Merkezini kurarak faaliyetlerini
güçlendirmiştir. Türkiye’nin en saygın, en kapasiteli sanayi
bölgesi; Gebze OSB’de iki ve Gebze Plastikçiler OSB’de de bir
tesisiyle yer alan Kaya, uluslararası onaylı kuruluşlarca sunulan
kalite sistem sertiﬁkalarıyla ve yüzlerce ürün sertiﬁkasıyla Halat,
Güvenlik Ekipmanı ve Sistemleri üretmektedir. Hem Türkiye’de
hem de 80’den fazla ülkeye satış faaliyetlerini sürdüren Kaya,
aynı zamanda 20’den fazla ülkeye eğitim ve danışmanlık
alanlarında da hizmet vermektedir.
2006 yılı, Kaya Training’in Kuruluşu
Yıllarca farklı sektörlere ve iş kollarına özel düzenlenen
‘Yüksekte Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimleri’ 2006 yılında
kurulan Kaya Training çatısı altında toplandı. Bugün KAYA
Training, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde büyüklük, kapsam
ve kapasite olarak Avrupa’nın en büyük yüksekte çalışma
simülasyon merkezlerinden birine sahip olup, her yıl on binlerce
kursiyere eğitim vermeye devam ediyor.
2009 yılı, Kaya Consulting’in Kuruluşu
Kaya Safety ve Kaya Training’in 13 yıla varan sektörel
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deneyimleri 2009 yılında Kaya Consulting’in kurulmasını
sağladı. Kaya Consulting, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında
güvenli yönetim metotları ve stratejileri geliştirerek; sistemin
ölçülebilir, denetlenebilir ve izlenebilir olmasını sağlayarak
ülkemizde ve hizmet verdiği birçok ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünün yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Kaya Training ve
Kaya Consulting, birçok endüstrinin simüle edilebildiği 1. sınıf
fiziksel eğitim olanakları sunan altyapısıyla, sağlık, güvenlik ve
kurtarmaya yönelik önlemlerin alınması ve güvenli bir çalışma
ortamı sağlanması amacı ile İSG Eğitim, Danışmanlık, Denetim
ve Gözetim faaliyetlerinde lider olma özelliğini uzun süredir
korumaktadır.
Kaya Grubu;
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde;
• Gebze de 9200 m2,1650 m2 Üretim, 750 m2 Ofis, 350 m2
Depo Alanı
• Kapalı Eğitim Alanı 800 m2, GOSB Açık Eğitim ve Test Alanı
10.000 m2
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde;
• 550 m2 Üretim, 700 m2 Depo, 200 m2 Ofis Alanı, olmak üzere
3 farklı lokasyonda yer almaktadır.
Başlıca faaaliyet alanlarımız;
• Uluslararası standartlara uygun dağcılık, kurtarma, savunma
sanayi, sivil savunma, havacılık, güvenlik, inşaat, madencilik,
enerji ve telekomünikasyon sektörleri için; düşüş durdurma
sistemlerinin, yaşam hatlarının, güvenlik sistemlerinin, kurtarma
ve tahliye ekipmanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi,
• Denizcilik, yatçılık, savunma, off-road, oyun parkları, dağcılık,
kurtarma, sivil savunma, havacılık, güvenlik, balıkçılık, enerji,
madencilik ve benzeri sektörlere yönelik; teknolojik halat
tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi.
• İş Sağlığı, güvenliği, çevre danışmanlığı ve proje yönetimi;
eğitim ve danışmanlık hizmetleri, inceleme ve denetim
hizmetleri.
• Kaya Ropes, Kaya Safety, Kaya Training, Kaya Consulting, Kaya
Sport, Kaya Defence, Kaya Rescue, Kaya Adventure,
Kaya Architecture, Kaya Natural, Kaya Lifting, Kaya Construction,
Kaya Aviation, Kaya Scaffolding, Kaya OSGB, Kaya Security
ve Kaya Lifting gibi markalarıyla 12 ana farklı sektöre ürün ve
hizmet sunmaktadır.
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Starline, Geniş Ürün
Yelpazesiyle Kullanıcılara
Birçok Alternatif Sunuyor

K

işisel Koruyucu Ekipmanlar
alanında ürettiği ürünlerle
birçok sektöre iş güvenliği
ürünleri sunan Ateş A.Ş.,
Starline markası altında yer alan
geniş ürün yelpazesi ile iş güvenliği
alanında öncü konumda bulunuyor.
El koruma ürünleri başta olmak
üzere yüz, baş ve vücut koruyucular
ile hemen hemen tüm kişisel koruyucu
donanımları iç ve dış pazarlara sunan
Ateş A.Ş. yüzlerce farklı ürün çeşidiyle
kullanıcılara alternatif birçok ürün seçeneği
sağlıyor.
Üretimini yaptıkları ürünlerle hem yurt içi hem de yurt
dışı pazarında ciddi bir pay alma hedefinde olduklarını belirten
Ateş A.Ş. Global Satın Alma Sorumlusu Sema Öztürk, sektörel
anlamda Türkiye’de çok değerli markaların olduğunu, nitelikli
üretici ve güçlü markalarla Türkiye’nin iş güvenliği alanında
dünyada çok önemli bir konuma gelebileceğini söylüyor.
Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? İş güvenliği
alanında hangi ürün gruplarınız ile hizmet veriyorsunuz? Ürün
gamınızdan bahseder misiniz?
Hırdavat, hortum ve aşındırıcı ürünler gibi yer aldığımız birçok
sektörde son 20 yıldır Starline markamız ile iş güvenliği
alanında da yer almaktayız. Başlarda hızlı tüketim ürünleri ile
başladığımız bu alan şu an yüzlerce farklı çeşit ürün ile pazarı
domine ettiğimiz bir alan olmuştur. Özellikle el koruma ürünleri
başta olmak üzere yüz, baş ve vücut koruyucular ile hemen
hemen tüm kişisel koruyucu donanımların ürün çeşitlerimizde
olduğu bir yelpazemiz var. 2022 başından itibaren de Adana’da
kurduğumuz fabrikamızda ayak koruyucu ürünleri üretmeye
başladık. Özellikle üretimini yaptığımız ürünler ile hem kendi
pazarımızdan hem de yurt dışı pazarından ciddi bir pay alma
hedefindeyiz.
İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve sorumluluğu büyük
olan bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu noktada doğru
ürünü nasıl tanımlarsınız? Kaliteli KKD ürünlerinde hangi
özelliklerin bulunması gerekiyor? Firmanız bu noktadaki
konumu hakkında neler söylersiniz?
Kişisel Koruyucu Ekipmanın (KKD) doğru kullanımı yaralanma
riskini önemli ölçüde azaltabilir. KKD örnekleri arasında kulak
tıkaçları, baretler, koruyucu gözlükler, eldivenler, havayı
temizleyen solunum cihazları ve güvenlik ayakkabıları gibi
ekipmanlar yer alır. Eldivenler, potansiyel olarak bulaşıcı
malzemeleri veya kontamine yüzeyleri doğrudan tutarken
korunmanıza yardımcı olur. Önlükler, potansiyel olarak bulaşıcı
malzeme ile giysilerin kontaminasyonundan korunmanıza
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Sema Öztürk
Ateş A.Ş. Global
Satın Alma Sorumlusu

yardımcı olur. Diğer tüm KKD
ürünlerinin amacı da korunmaktır.
Önemli olan yüzlerce farklı
çeşit ürün içinden doğru ürün
tespit edebilmektir. Kaliteli KKD
ürünlerinde kullanıcıların araması
gereken kriterlerin başında ürün
CE belgesi yer alıyor. Belgesiz
ürünlerin piyasaya sürülmesi
yasak olmakla birlikte pazarda
ciddi bir kalitesizliğe sebep veriyor.
Özellikle ülke ihracatının arttığı
bu dönemde tüm üreticilerin ürün
belgelendirmeleri konusunda ve akabinde
belgelendirilmiş ürünün seri üretimindeki
kalite standardizasyonunu yakalaması konusunda
bilinçli olmaları gereklidir. Firmamız ürünlerin standart kalitede
üretilerek devamlılıklarını sürdürmeleri konusunda çok kararlı.
En prestijli onaylanmış kuruluşlardan biri olan SATRA’nında bir
üyesiyiz. Ürünlerimizin tamamına yakını sadece Satra tarafından
test edilmekte, belgelendirilmekte ve dönemsel kontrolleri
yapılmaktadır.
Dünya genelinde KKD ürünleri ile Türkiye KKD ürünlerin
üretimini
karşılaştıracak
olursak
Türkiye’yi
nasıl
konumlandırırsınız?
Türkiye iş güvenliği ekipmanlarında çeşitlilik ve profesyonellik
bakımından Avrupa’nın hala gerisinde. Fakat özellikle son 10
senede sektörde çok hızlı bir büyüme gözle görülüyor. Bence
nitelikli üreticilerimiz ve kuvvetli markalarımız sayesinde Türkiye
iş güvenliği sektöründe Dünya’nın parlayan yıldızı olabilir.
Olmaması için hiçbir neden yok.
Sektör açısından yaşanan sıkıntıları başlık altına sıralarsak
neler söylemek istersiniz? Bu konudaki fikirlerinizi almak
isteriz.
Türkiye’de merdiven altı tabir edilen üretimin artık çok fazla
olduğunu düşünmüyorum. Tüketici en sağlıklı, en güvenli ürünü
talep etmeye başladıkça merdiven altı belgesiz üretim yapan
firmaların şansları çok azaldı. Aynı zamanda Bakanlığımızın
Piyasa Denetimi ve Gözetimi yapan biriminin çok aktif tarama
yaptığını ve herkesi çok yapıcı şekilde kontrol ettiklerini
düşünüyorum.
Son olarak sektörün durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Pazarımız çok büyük, ayrıca coğrafik konumumuzdan dolayı
ihracatta çok rahatız. Taleplere yetişebilmek, standart kalitede
ürün yapabilmek ve her daim aktif olabilmekle bu sektörde
zorluk yaşanacağına inanmıyoruz. Sadece ithalatın ağırlıkta
olduğu bir sektörümüz varken şu an Türkiye’de çok değerli
markalar üretilebilmekte.
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“Sunduğumuz Kaliteli Ürünlerle Müşteri
Memnuniyetini Ön Planda Tutuyoruz”
kesim sahası, dikim atölyesi ve paketleme aşamalarındaki her
çalışanımız tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu sistemli çalışma
sonucunda 2019 yılında ISO 9001 kalite yönetimi belgesi alarak
daha profesyonel çalışıyoruz.”
Sektörde ki başarımızın sırrı;
BES Eldiven olarak her zaman çalışmakta olduğumuz firmalara
güven veriyoruz. Sahada denenen numunemiz ne ise yıllar sonra
da aynı kalitede ürün sağlıyoruz. Maalesef sektörümüzde bu
durum suiistimal ediliyor. Kısa vadeli değil uzun yıllar tedarikçi
olarak uzun ömürlü eldivenlerimizle firmalara avantaj sağlıyoruz.

Yakup Bulut

T

ürkiye’de deri iş eldiveni pazarında büyük öneme
sahip olan BES Eldiven, en temel hedeflerinin, müşteri
memnuniyeti ve kalite odaklı üretim yaparak sektördeki
çalışma sahalarında uygun eldiveni kullanma bilincini
aşılamak olduğunu ifade ediyor.
1980 yılında Bursa’da faaliyete başlayan BES eldiven, ilk günden
beri müşteri odaklı çalışmayı benimsiyor. Firmaların kullanmakta
olduğu iş eldivenlerinde; varsa şikâyetlerini dinleyerek bunlara
kısa zamanda alternatif sunuyor. Üretici olduğu için firmalarla
karşılıklı Ar-Ge çalışması yapıp firmalara özel ürün geliştirebiliyor.
BES Eldiven Genel Müdür Yardımcısı Yakup Bulut firma olarak
faaliyet alanları ve ürünleri hakkında şu bilgileri veriyor:
“Hammaddemiz olan deriyi 2012 yılından beri 3500 metrekare
kapalı alana sahip tesisimizde işliyoruz. Deri işlentisi çok zor ve
ustalık isteyen bir prosestir ve biz bu zoru başararak her üründe
aynı kalite ve yumuşaklıkta deri üretmeyi başardık.
İşlenti sürecinde kullanılan tüm malzemelerin sorumluluğu
BES‘e ait olduğu için standart kalitedeki derilerimizi 2017 yılında
Oeko Tex belgesiyle insan sağlığına zararsız olduğunu ve Crom
IV uygunluk raporu ile kanıtladık.

Bünyemizde hangi ürünlerin üretimini yapıyoruz?
BES Eldiven olarak, Ağır Sanayi, Otomotiv Sanayi, Demir-Çelik
Sektörü, Döküm, Pres Atölyeleri gibi birçok sektöre eldiven
üretimi yapıyoruz. Deri İş Eldivenleri, Kaynakçı Eldivenleri,
Kesilmeye Dayanıklı Örme Eldivenler, Tüm Örme Eldiven
Grupları, Avuç İçi Kaydırmaz Baskılı Eldivenler, Deri Önlük,
Kolluk, Tozluk vb. gibi ürün yelpazemiz epey geniş. Yerli üretici
olmamızın avantajıyla müşterimiz ne talep ederse firmaya özel
çalışmada yapabiliyoruz. Son dönemde yaptığımız yatırımlar
sonucunda nitril eldiven üretim bandımızı kurduk. Piyasaya
kaliteli ürün sunabilmek için 2 aydır çalışmalarımız devam ediyor
ve Mart-Nisan ayı itibariyle piyasaya yeni ürünler sunacağız.
Ar-Ge’ye yönelik neler yapıyoruz?
Sektöre ait birçok modelimiz olsa da, müşteri talebine göre de
üretim yapıyoruz. Bu doğrultuda sürekli yenileme çalışmaları
yapıyoruz ve var olan ürünü geliştirmeye çabalıyoruz.
Fuarları takip ediyoruz ve yeni makineleri inceleyerek avantajlı
ise makine parkımızı yeniliyoruz.
Her yeni talep bir Ar-Ge bizim için.
Son olarak neler eklemek isterim?
Türkiye güçlü bir ekonomi ve üretici ülke. Üretim gücü ne kadar
iyi olursa ekonomik dalgalanmaları da kolayca atlatacaktır.
Bizler bu ekonomiye katkı sağlayarak aynı zamanda istihdam
olanağı sağlıyoruz.
Kendimize bir ihracat-istihdam hedefi koyduk. Çalışmalarımızı
bu yönde sürdüreceğiz.

Tüm çalışanlarımıza ürettikleri eldivenlerin iş sahalarında
operatörlerin el koruyucuları olduğunun önemini aşılıyoruz.
Deri doğal bir yapıya sahip olduğundan kalite kontrol; pres
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Güçlü Markalar,
Doğru Tercihler…

E

rkos Çevre ve İş Güvenliği A.Ş., 08 Mart 2008 tarihinde,
Kimya Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları
olan Burak Ertek ve Kaan Kostak tarafından İzmir’de
kurulmuştur. 2013 yılında Tuğrul Süner şirket ortağı
olarak ekibe katılmıştır.
Endüstriyel tesislerde tehlikeli kimyasal sıvıların dökülmesi ile
oluşan çevresel risklerin önlenmesi ve müdahalesinde dünyada
ilk ve en büyük üreticisi olan NewPig markasının Türkiye
Distribütörü Aytekin-Serol A.Ş. ile iş ortaklığımız sonucunda
NewPig’in Ege Bölge Yetkili Dağıtıcısı olarak faaliyetlerimize
başladık. Müşterilerimizin talepleri ve büyüme hedeflerimiz
doğrultusunda ilerleyen yıllarda, önce Marmara Bölgesinde
hizmet verebilmek için İstanbul satış ofisimizi, ardından İç
Anadolu Bölgesine hizmet verebilmek için Ankara satış ofisimiz
faaliyete geçirdik. Aytekin-Serol A.Ş. ile iş ortaklığımızın daha da
büyümesi ve gelişmesi çerçevesinde JUBA İş Eldivenleri, Towa
İş Eldivenleri ve ST İş eldivenlerinin Türkiye Tek Yetkili Dağıtıcısı
olarak tedarik hizmeti vermeye başladık. Ürün kalitesine ve
çeşitliliğine önem veren markaların müşterilerimize ulaştırılması
konusunda hassasiyetimiz, güçlü stok avantajımız sayesinde,
zamanında tedarik ve hızlı teslimat, nitelikli teknik desteğimiz ve
saha analizlerimiz sonucu müşterilerimizin tercih ettiği güvenilir
tedarikçi firma haline geldik.
Ekibimizdeki çalışma arkadaşlarımızın teknik yeterliliklerini üst
seviyede tutmak, ürünlerimizin sahip olduğu tüm standartlara
hakim ve işletmelerdeki risklere göre koruyucu donanım
seçiminde uzman görüşe sahip olabilmeleri için eğitimlerimize
çok önem veriyoruz. Özellikle iletişim ve kişisel gelişim alanında
gerçekleştirdiğimiz şirket içi eğitimlerimiz ile, çalışanlarımızın
kariyer hedeflerini belirlemelerine, şirket içerisinde dikey
yükselme ile hedeflerine ulaşmalarına imkan tanıyan bir altyapıya
sahip olduğumuza inanıyoruz. Mutlu Çalışan eşittir Mutlu Müşteri
bilinci ile, tüm ekip arkadaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve adaletli
bir ortamda kariyerlerine devam edebilmelerini sağlamaya
azami gayret ediyoruz.
Tecrübemiz ve müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda,
güçlü ve büyük markaların, global pazarda piyasaya sundukları
iş güvenliği uygulamaları kapsamında kullanılan ekipmanları
portföyümüze katmaya devam ediyoruz ;
Sırasıyla Türkiye Tek Yetkili Distribütörlüğünü yaptığımız
markalarımız;
Swissone Safety– İş Gözlükleri, KNUFFI – Kenar Köşe
Koruyucular, BEIAN-LOCK – Etiketleme Kilitleme Ekipmanları,
Nettuno – Endüstriyel Cilt Bakım ve Temizleme Ürünleri,
Ayrıca MPM – Koruyucu Bariyerler, NOTRAX Kayma ve
Yorgunluk Önleyici Zemin Ürünlerinin Türkiye Yetkili Dağıtıcısı
olarak, portföyümüzü büyütmeye devam ettik.
2019 yılında, iş kıyafeti ile kimyasal ve tozdan koruyucu tulum
alanında Yerli Üretim payını arttırmak, gerek iç piyasada
gerekse yabancı ülkelere ihracat amacıyla Aytekin Serol A.Ş.
ortaklığı ile PUNTA Kişisel Koruyucu Donanımları A.Ş ‘ni
kurduk. Yatırımını yaptığımız bir hattımızda PUNTA markası ile
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Kaan Kostak | Tuğrul Süner | Burak Ertek

uluslararası akredite kuruluşlarından belgemizi alarak toz ve
kimyasal koruyucu özellikte lamineli nonwoven kumaştan tulum
üretimine ve satışına başladık. Diğer bir hattımızda dokuma ve
örme kumaş işleyerek iş kıyafetleri üretimi gerçekleştirdik. Daha
ilk yılımızda İspanya’ya iş kıyafeti ihracatımızı yapmanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Üretimini yaptığımız ürün çeşitliliğimizi
arttırarak uluslararası pazarda daha fazla ihracat yapmak en
büyük hedefimizdir.
Markalaşmaya verdiğimiz önem sebebi ile, kişisel koruyucu
ekipmanların yurtiçi ve yurtdışı pazar payını arttırmak amacıyla
PEPREQ markasının tescilini aldık ve yurtdışındaki ülkelerde de
tescili için başvurumuzu yaptık. İlk etapta kulak koruyucular
kapsamında, kulak tıkaçları ve baş bantlı kulak koruyucu
ekipmanları PEPREQ markası ile piyasaya kazandırdık. PEPREQ
markasının diğer koruyucu donanım çeşitleri içinde ürün
geliştirme departmanımız sürekli çalışmaya devam ediyor ve
yeni ürünleri portföye kazandırmayı hedefliyor.
14 yıllık tecrübemizle, sadece satış firması değil, çözüm ortağı
olarak hizmet vermeyi misyon haline getirmiş bir kurum olmaya
çalışıyoruz. Faaliyet konumuz kapsamında olan ürünlerle ilgili
eğitim, seminer ve saha çalışmaları ile müşterilerimize destek
vererek, sektörde örnek gösterilecek bir firma olmak bizim
öncelikli hedefinizi oluşturmaktadır.
Vizyonumuz;
Kurum içi faaliyet alanlarında; Nitelikli, eşitlikçi ve katılımcı insan
kaynakları politikası, şeffaf şirket içi denetim mekanizması,
yüksek motivasyon sağlama ve sürekli gelişime bağlı yüksek
verim anlayışıyla, kurumsal kültürün benimsenmesi ve
korunmasına önem vermektir.
Kurum dışı faaliyet alanlarında; Kurum kültürüne paralel olarak,
büyüme hedeflerini gerçekleştirirken önem verdiği değerleri
koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye
ve insana duyarlı yaklaşımıyla, Türkiye ve dünya pazarında kendi
alanında öncü olmaktır.
Misyonumuz;
Ülkemiz ve dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları için
kullanılan ekipmanların tedarikini gerçekleştirirken, yurt içi ve
yurt dışındaki faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlar
çerçevesinde, kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti,
sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürüterek,
katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler
sunmak, kendi ürettiğimiz markalar ile küresel hedeflerine
marka bilinirliğini artırarak hedeflerine başarı ile ulaşan bir
kurum olmaktır.
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Plum iBox
– emniyetiniz için dizayn edildi

Hızlı ve verimli göz yıkama
şişelerinin ve son kullanma
tarihlerinin takibi

Duvar askısından alın ve
hızla yaralanan kişinin
yanına götürün

Hızla erişilebilen göz
yıkama solüsyonları

www.plum.eu
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Göz yıkama planı ile
birlikte temin edilir

Güçlü ve dayanıklı
malzeme (EPP)
Kolayca açılır - duvara
monte edilir ya da zeminde
durur

Özel tasarımı sayesinde şişeleri
hızla ve kolayca alabilirsiniz

+45 6916 9600
info@plum.eu
www.plum.eu
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“Mapa Olarak Birçok Eldiven
Tipinin Keşfinde İmzamız Var”

Tolga Karabacak / Mapa Pro Ülke Müdürü

1

948’den beri profesyonel ve endüstriyel uygulamalar
için koruyucu eldivenler üreten Mapa Professional,
distribütörleri aracılığı ile ürünlerini 7 kıtadaki pazarlara
ulaştırıyor. İş eldiveni sektöründe dünya çapında bir marka
olan Mapa Professional, piyasada kullanılan birçok eldivenin
keşfini gerçekleştirerek iş güvenliği ekipmanları sektöründe
öncü rol üstlenmeye devam ediyor.
İnsan sağlığını ve iş kazalarını doğrudan etkileyen bir iş kolunda
olduklarını ve bu yüzden hem kullanıcıların hem de üreticilerin
azami seviyede dikkatli olması gerektiğini ifade eden Mapa
Professional Ülke Müdürü Tolga Karabacak, KKD üretiminde
amaçlarının daha üst seviyede ürünler üretmek olduğunu
söylüyor.
Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? İş güvenliği
alanında hangi ürün gruplarınız ile hizmet veriyorsunuz? Ürün
gamınızdan bahseder misiniz?
MAPA Professional 1948‘den beri profesyonel ve endüstriyel
uygulamalar için koruyucu eldivenler üreten ve pazarlamasını
yapan dünya lideri bir markadır. Eldivenlerimiz 7 kıtada iş
ortaklarımız, distribütörlerimiz aracılığı ile son kullanıcıların
hizmetine sunulmaktadır.
MAPA hali hazırda pazarda yoğun olarak kullanılan birçok
eldiven tipinin keşfini gerçekleştiren firmadır. Buna,1957 yılında
ilk pamuk havı emdirilmiş (floke) eldivenin MAPA tarafından
imalatını örnek verebiliriz:
Ürün gruplarımızı başlıca; Sıvıya Mukavemetli Eldivenler Kimyasallara Mukavemetli Eldivenler - Hassas İş Eldivenleri Genel Kullanım - Kesilmeye Mukavemetli Eldivenler - Termal
Koruma Eldivenler - Biyolojik Koruma Eldivenler --Tek kullanımlık
Eldivenler - İnşaat Eldivenleri - Balıkçılık Eldivenleri - Temizlik
Eldivenleri - Gıda Endüstrisi Eldivenleri olarak sınıflandırabiliriz.
İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve sorumluluğu büyük
olan bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu noktada doğru
ürünü nasıl tanımlarsınız? Kaliteli KKD ürünlerinde hangi
özelliklerin bulunması gerekiyor? Firmanız bu noktadaki
konumu hakkında neler söylersiniz?
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Mutlaka Uluslararası Bağımsız Test Kuruluşlarından alınmış
geçerli normu bulunan ürünlerin kullanılması gerekiyor.
Belirttiğiniz gibi insan sağlığını ve iş kazalarını doğrudan
etkileyen bir iş kolundayız. Bu yüzden hem kullanıcıların hem de
üreticilerin azami seviyede dikkatli olması gerekiyor.
Çevre politikası ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptığınız
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Geçen sene AB direktifleriyle uyumlu olarak yeni nesil “Çevreci
Ambalajlara” geçtik. Şirket olarak karbon ayak izimizi her geçen
sene azaltıyoruz.
2022 planlarınız ve pazara sunmayı hedeflediğiniz yeni
ürünler var mıdır?
Bu sene RESICOMFORT Serisi kumlu köpük nitril kaplamalı,
yüksek dayanımlı ve el terlemesini önleyen mekanik ve kesilmez
eldivenlerimizi pazara sunduk. 541-641- 642-643-644-645
kodları ile pazara sunduğumuz bu seri özelikle yüksek dayanımlı
ve nefes alan bir kaplamaya sahip. Ayrıca bu seride iç astarda
konforu arttıran iki örgülü yeni bir dokuma tekniği kullandık.
Teknik sert iplikleri iç astarın tene değen kısmında yumuşak
ipliklerle kaplayarak kullanıcıya kullanım konforu sağlamaya
çalıştık. Bu sayede özellikle uzun süreli kullanımlarda kullanıcıya
eldivenin astar kısmında tahrişleri önleyen, dolayısı ile konforu
arttıran ipeksi bir konfor sağlıyoruz. Yeni RESICOMFORT Serisi
eldivenlerimizin birçoğu ek olarak Dokunmatik Ekran özelliği de
taşıyor.
Bunun yanı sıra sene başında 578 kodlu B kesilmez PU kaplı
eldivenimizi pazara sunduk. Bu eldivende de aynı konforlu iç
astar teknolojisini kullandık. 602 ve 603 kodlu 15 gauge ince
astarlı konforlu yeni C Kesilmez Kolluklarımızda pazara bu sene
içinde sunduğumuz diğer ürünler.
Son olarak sektörün durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş güvenliği sektörü hızla
büyüyor. Ama hala istenilen noktadan çok uzağız. Önümüzdeki
sene ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların hafifleyip düzeleceğini
umut ediyoruz. Daha öngörülebilir bir ortamda sektörün hızla
büyümeye devam edeceğini düşünüyorum.
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35 YILDIR SİZİNLE
İstanbul Ticaret 1987 yılında kurulmuş bir teda-

İstanbul Ticaret, tecrübesi ve başarılı iş odağı

rik ortağıdır. Misyonu; Türkiye çapında hizmet veren

sayesinde yabancı yatırımcıların ilgisini çeken sek-

satış ve dağıtım ağı ile müşterilerimizin iş modeline

tördeki ilk ve tek şirkettir. 2015 yılında, 31 farklı

en uygun kişisel koruyucu donanım ve teknik ekip-

ülkedeki operasyonları ile 6 farklı sektörde faaliyet

manı tespit edip tedarik ederek iş hayatına değer kat-

gösteren dünyanın en büyük tedarik şirketlerinden

maktır.

biri olan Bunzl plc’nin bünyesine dâhil olmuştur.

DEĞERLERİMİZ
Müşteri Odaklı

Girişimci

Müşteri iş hayatımızın merkezindedir.
Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır, iş
sağlığını koruruz. Çözüm odaklıyız.
Kendimizi sürekli ve kesintisiz hizmet
vermeye adarız.

Girişimci bakış açımızla
sürekli gelişmek için çalışırız.
Değişime karşı atik ve çeviğiz. Yaptığımızın
en iyisini yapmaya çalışırız. Sonuca ulaşmak
için sorumluluk alırız, yetki kullanırız.

İş Ortağı

Uzman

Yüksek performanslı iş ortağıyız.
Markalarımızla ve mirasımızla gurur duyarız.
Çalışanlarımıza, müşterilerimize,
tedarikçilerimize değer veririz. Başarı için
‘kazan-kazan’ bakış açısıyla paydaşlarımızla
birlikte hareket ederiz.

1987’den beri uzman
kimliğimizle yanınızdayız.
Tecrübeliyiz. Müşterilerimizi tanırız ve ihtiyaçlarını biliriz. Dürüstlük ve açıklıkla hareket
ederiz. Başarısıyla yabancı yatırımıncının
ilgisini çeken sektöründeki ilk ve tek şirketiz.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZ

El ve Kol Koruma

Baş ve Başüstü
Koruma

Vücut ve Ayak
Koruma

Hortum
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Aletler

Aşındırıcı,
Elektrot, Tel

Yapıştırıcı, Silikon
Köpük
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SSA Ailesi Olarak
20 Yıldır Önceliğimiz:
Herkes İçin Güvenlik!

S

SA Kimya, iş sağlığı ve güvenliğini alanında, dünyanın en
önemli markaları ile birlikte Türkiye’de üretimin olduğu
her noktada, “20 yıldır” ihtiyaçlara en doğru çözümleri
üretmektedir.

SSA, sunduğu çözümlerde birbirine sıkı sıkıya bağlı iki temel
amaca odaklanır. Bu iki amaç; insanların çalışma ortamlarını
güvenli hale getirerek, onların sağlıklı bir şekilde sosyal
yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak ve bu destek ile
birlikte üretimin kalite ve verimliliğini arttırmaktır.
Bulunduğu sektörlerde, her geçen gün hızla büyümeye devam
eden SSA, bugün, ATG, Dupont, Mapa, Univet, 3M, Skechers,
Drager, BLS gibi alanında birer dünya markası olan, 20’nin
üzerinde uluslararası markalarına ek olarak, edindiği tecrübe
sayesinde üretimini gerçekleştirdiği yerli markası ile birlikte
müşterilerine en kaliteli ürün yelpazesini sunmaktadır. Ürettiği
çözümlerin kalite ve verimliliğinin yanında sürdürülebilir olması
gerektiğine de inanan SSA, iş sağlığı ve güvenliği pazarında yer
alan birçok alanda, en büyük şirketlerden biri olma özelliğini
devam ettirmektedir.
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SSA, alanında uzman, merkez ve saha ekiplerinden oluşan
70’in üzerinde nitelikli insan kaynağı, merkezi İstanbul olmak
üzere Türkiye’nin 6 bölgesinde yer alan ofisleri, geliştirilmiş
stratejik iş ortaklığı sistemi (yeni nesil bayilik modeli) sayesinde,
oluşturduğu iş ortakları ile birlikte, tüm Türkiye’de müşterilerinin
ihtiyaçlarına, en doğru zamanda ve en hızlı şekilde cevap
verebilmektedir.
SSA sürekli öğrenen bir organizasyon yapısına sahip olarak,
SSA Akademi ile birlikte sadece çalışanlarını değil aynı zamanda
müşterilerini ve iş ortaklarını da eğitim ve gelişim süreçlerine
dahil etmektedir. SSA Akademi iş güvenliği odaklı merkezinde,
müşteri ve iş ortağı noktalarında, gerçekleştirdiği deneyim, ürün
ve hizmet eğitimleri ile tüm eko sisteme değer katmaya devam
etmektedir. Yaşam kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak
adına, sosyal sorumluluğunun farkında olan SSA, yaptığı çeşitli
destekler ile insana, hayvana ve doğaya karşı üzerine düşen tüm
görevleri yerine getirmektedir.
Gelecek vizyonunda, bulunduğu bütün alanlara liderlik etmeye
ve bu alanlara yön vermeye odaklanan SSA, dijitalleşme ,
inovasyon, ar-ge ve uluslararası pazarlarda yer alma konularına
yatırım yapmaya devam edecektir.
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MODEL

STANDARTLAR

ELEKTRİKSEL
ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL
OLMAYAN
ÖZELLİKLER

DIELECTRIC BK-0

EN 50321-1 ve
EN ISO 20345

Sınıf 0
Anma gerilim
1000 V AC veya
1500 V DC olan
tesisler için

SB - E - SRC - HI
- CI - FO

DIELECTRIC BK-2

EN 50321-1 ve
EN ISO 20345

Sınıf 2
Anma gerilim
17000 V AC veya
25500 V DC olan
tesisler için

SB - E - SRC - HI
- CI - FO

EN 50321-1 ve
EN ISO 20345

Sınıf 0
Anma gerilim
1000 V AC veya
1500 V DC olan
tesisler için

SB - E - P - SRC HI - CI - FO

(Kompozit Burun Koruyuculu) - (Yalıtımlı
Keylar Ara Taban)

EN 50321-1 ve
EN ISO 20345

Sınıf 2
Anma gerilim
17000 V AC veya
25500 V DC olan
tesisler için

SB - E - P - SRC HI - CI - FO

DIELECTRIC NP-0

EN 50321-1 ve
EN ISO 20347

Sınıf 0
Anma gerilim
1000 V AC veya
1500 V DC olan
tesisler için

OB - E - SRC HI - CI - FO

EN 50321-1 ve
EN ISO 20347

Sınıf 2
Anma gerilim
17000 V AC veya
25500 V DC olan
tesisler için

OB - E - SRC HI - CI - FO

(Kompozit Burun
Koruyuculu)

(Kompozit Burun
Koruyuculu)

DIELECTRIC BT-0

(Kompozit Burun Koruyuculu) - (Yalıtımlı
Keylar Ara Taban)

DIELECTRIC BT-2

DIELECTRIC NP-2

Akçin Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
No:73/A Afyonkarahisar - TURKEY
T: +90 272 223 12 54 - F: +90 272 223 12 55

Elektriksel yalıtımlı çizmeler EN ISO 50321 - 1
standartlarında belirtilen gerilim değerlerine göre
testten geçirilerek, çizmelerin test uygulanan
gerilim değerlerinde delinip delinmediği ve
standartta belirtilen kaçak akım değerini sağlayıp
sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Test edilecek çizmeler EN ISO 50321 - 1 standardı
madde 5.2’ye göre sulu ortamda ve uygun gerilim
değerinde teste tabi tutulmalıdır.
Taban testleri sadece ayak giyeceğinin tabanına
uygulandığından ayak giyeceğinin tamamının
elektriksel yalıtımlı olduğu anlamına gelmez.
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ÖZER KONVEYÖR BAND
YÜKSEK GERİLİM DENEY LABORATUVARI
TÜRKAK DOSYA NO : AB 1394 - T
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Merdiven Kazalarından Dolayı Her Yıl
Yüz Binlerce İnsan Acil Servise Kaldırılıyor!
sebep olabilecek başka bir madde olmadığından emin olun.
Basamak kilitlerinin ve ayırıcı materyallerin çalıştığından, tüm
cıvata ve perçinlerin sağlam olduğundan ve sabitleme iplerinin
yıpranmamış olduğundan emin olun. Merdiveni kullanmadan
önce mutlaka sabitleyin. Tırmanırken veya inerken daima
merdivene dönük olun. Dengesiz veya düz olmayan bir zeminde
merdiven kullanmayın. Ayrıca merdivenlerin doğru açı ile
yerleştirilmesi de güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltacaktır.

İ

ş sağlığı ve güvenliği bakımından her çalışma ortamının
birbirinden farklı birçok tehlikesi bulunuyor. İnşaat sektörü
ise en tehlikeli çalışma alanlarının başında geliyor. Özellikle
bu sektörde oldukça yaygın kullanımı olan merdivenler
ise çalışanların ciddi yaralanmalarına sebebiyet verebiliyor.
Hatta Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl sadece ABD’de
164.000’den fazla insan çalışma ortamında merdiven kullanırken
geçirdiği kazalar sebebiyle acil servise kaldırılıyor. Ayrıca son on
yılda ise merdivenden düşme sonucu hayatını kaybedenlerin
sayısı 3 katına çıktı. Yanlış kullanıldığında ölümcül tehlikelere
yol açabilen merdivenlerin şantiyelerdeki ölümlerin önde gelen
nedenlerinden olduğunu dile getiren Ülke Endüstriyel Kurumsal
Çözümler Direktörü Murat Şengül, doğru merdiven kullanımını
ve göz önünde bulundurulması gereken adımları aktarıyor.

3. Gerektiği durumda merdivenlerin bakımını ihmal etmeyin.
Merdivenleri her kullanımdan önce ve sonra mutlaka inceleyin
ve bakıma ihtiyacı olup olmadığına bakın. Alüminyum
merdivenlerde çatlaklar, kırık kaynaklar veya pürüzlü noktalar
oluşabilir, ahşap merdivenler çatlayabilir, ufalanma ve çürüme
gibi sorunlar oluşabilir. Kırık veya gevşek bir parça varsa bu
parçaların bakımını yapmadan merdiveni kullanmayın. Bunların
dışında merdivenlerin kilitlerinin, tekerleklerinin, kasnaklarının
ve diğer hareketli parçalarının ilgili metal aksamlarını sık sık
yağlayın.
4. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Merdivenle çalışırken
olası düşme vakalarında çalışanlar ciddi şekilde yaralanabiliyor.
Kişisel koruyucu ekipmanlar ise çalışanların iş ortamlarındaki bir
numaralı yardımcısı oluyor. Merdivenle çalışırken de kullanılması
gereken birçok kişisel koruyucu ekipman bulunuyor. Olası
risklere karşı mutlaka kaydırmaz tabanlı ayakkabılar tercih edin,
tutucu eldivenler ve baret gibi kişisel koruyucu ekipmanları
kullanmayı ihmal etmeyin.

Merdiven Kullanırken Dikkat Etmemek
Ölümcül Tehlikelere Yol Açıyor
Merdiven kazalarının çoğu dikkatsizlikten ve önlem almamaktan
kaynaklanıyor. Merdivenden düşmek, sırt, boyun, kol ve bacak
zedelenmeleri gibi küçük yaralara da sebep olabiliyor ancak,
çalışanların düşme esnasında sert bir zemine çarpması ve
boynunu kırması gibi ani ölüme sebebiyet verebilecek riskler en
tehlikeli durumları oluşturuyor. Merdiveni uygun şekilde monte
etmemek veya sökmemekten, doğru şekilde kurmamaktan,
merdivenin üstündeyken fazla uzanmaya çalışmaktan
çalışanların kendilerini yaraladıklarını veya hayatlarını riske
attıklarını aktaran Murat Şengül, dikkat edilmesi gereken
adımları sıralıyor.
1. Doğru merdiven seçin. Her merdiven her iş için uygun
olmayabilir. Bu nedenle kullanım alanına ve amacına uygun
merdiven seçilmeli. Merdivenler taşıyabilecekleri ağırlık ve
kullanım alanı açısından 3’e ayrılır; endüstriyel, ticari ve ev tipi
merdivenler. Endüstriyel merdivenler 120 kiloya kadar taşıyıp,
ağır hizmet tipine uygunken, ticari merdivenler 100 kiloya kadar
yük taşır ve orta hizmet tipine uygundur. Ev tipi merdivenler
ise 90 kiloya kadar ağırlık taşır ve hafif hizmet tipine uygundur.
Ayrıca elektrik işlerinde mutlaka yalıtımlı merdivenler
kullanılmalıdır.
2. Merdiven kullanmadan önce ve sonra kontrollerini yapın.
Merdivenin basamaklarında yağ, ıslak boya veya kaymaya
78
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Yüksekte Çalışmalarda
Yaşam Hattının Önemi...

T

ürkiye 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 olması gereken standartlara
sahip 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.

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.

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.
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İş Güvenliğinde
İtalyan Şıklığı

İ

talya, teknik ürünlere şık ve zarif dokunuşlar katmasıyla
biliniyor. İtalyan üretici Univet 1997 yılında kendi bünyesindeki
tasarımcısıyla moda ve spor gözlükleri ile üretime başlayıp,
daha sonra KKD dünyasına adım attı. Bugün, geniş göz
koruması yelpazesiyle Univet, endüstri, tıp ve araştırma
alanındaki her kullanıcıya faaliyetleri için şık bir koruyucu gözlük
sunmaktadır. Univet Koruyucu İş Güvenlik Gözlüklerinden, Lazer
ve Temiz Oda güvenlik gözlükleri, Reçeteli Güvenlik ve Ofis
Gözlüklerine kadar alanında uzman olarak kabul edilir.

Univet, moda sektöründen gelen deneyimini iş güvenliğine
ustaca entegre etmiştir ve her bir koruyucu gözlüğü, Univet’in
ödüllü tasarımcısı Fabio Borsani’nin imzasını taşımaktadır.
Univet, tüm ürünlerini kendi içerisindeki akredite test
laboratuvarında EN166 Avrupa standartları uyarınca test
etmektedir.
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Univet koruyucu iş güvenlik gözlükleri her zaman tasarımın
içerisine dahil edilen ergonomi ile birlikte gelen benzersiz
bir kullanım rahatlığı ile karakterize edilir. Gelişmiş SoftPad teknolojisi gibi patentli teknolojiler, kullanıcının iş günü
boyunca optimum konfor ile çalışmasını sağlar. Ar-Ge
departmanımız sürekli olarak kullanıcının güvenlik gözlüğü
takmasını kolaylaştıran yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve
bu alanda yatırımlar yapıyor. İşte bu nedenle EN166 tarafından
belirtilenlerden çok daha yüksek standartları karşılayan, buğu
problemini tamamen ortadan kaldıran, Univet VanguardPlus
kaplaması geliştirildi.
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Altek, Temel Sağlık ve
Güvenlik Gereksinimlerini
Karşılayan Standartlara
Uygun Ürünler Üretiyor

Ömer Tekdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Altek Endüstriyel Yapı Market

A

ltek Yapı Market Safetouch Markası ile FFP2
maske, FFP3 maske, Tip IIR maske, medikal maske,
lamineli tulum ve önlük
üretimi yapılmaktadır.
Organizedeki fabrikamızda maske için kullanılan
malzemelerin (Sponbond, Meltblown, Lastik ve tel) üretimi
yapılmaktadır. Üretimini gerçekleştirdiğimiz bütün ürün
gruplarına ait standartlara göre temel sağlık ve güvenlik
gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ürünler üretilmektedir.
Laboratuvarımızda, üretimin her aşamasında ürün özellikleri
ve kullanılan test metotları ile elde edilen sonuçların doğruluğu
yeni nesil test cihazlarımızla kontrol edilmektedir.
Tek Kullanımlık Tulum;
Tek kullanımlık tulum, giyenin vücudunu ve diğer kıyafetlerini
dış tehlikelerden korumak için tasarlanmış bir koruyucu giysidir.
Ayrıca bu tulumlar, çalışılan hijyenik ortamı giyen kişiden
kaynaklanan kirlilik ve/veya enfeksiyon risklerine karşı da
koruyabilir.
Tulumlar tüm vücudu korumak için tasarlanmıştır. Bu, bulaşıcı
hastalığın kontrolü sırasında sağlık çalışanları için dört dörtlük
bir koruma sağlar. Tulum kullanımı, potansiyel dışsal tehlikelerin
büyüklüğü konusunda emin olunamadığında özellikle önem arz
etmektedir.
Sağlık çalışanları, yüz siperi, N95 diye tabir edilen maskeler,
tulum, eldiven, çizme vb. ekipmanlardan oluşan eksiksiz bir
izolasyon ekipmanı giymelidir.
Uygun bir koruma elde etmek için tek kullanımlık tulum,
önlüklere nazaran COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarla uğraşan
sağlık çalışanları için daha güvenli bir seçimdir. Tulumda, yaka,
sırt, bacaklar ve kolları komple saran tek parçadan oluşan,
elastik bir başlık ve el ve ayak bileklikleri bulunur.
Performans testleri için tek kullanımlık tulumun kumaş, dikiş ve
komple giysi testlerini başarıyla geçmesi gerekir.
Sıvı nüfuziyet veya partikül sızıntı testleri bir test odasında
hassas muayeneler yapan bir
uzman tarafından CE işareti
vermeye yetkili onaylanmış
kuruluşlarca gerçekleştirilir.
NOT:
Koruyucu
giysinin
sertifikasının
geçerliliği,
sertifikanın alındığı onaylanmış
kuruluşlara
sorgulatarak
kanıtlanabilir.
Safetouch TP63 Tek Kullanımlık
Tulumlar Type5/6 normlarına
uyumlu,
Safetouch
TP64
Tek Kullanımlık Tulumlar ise
Type4/5/6 normlarına uyumlu
olarak üretilmektedir.
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Yeni Nesil Medikal Maskelerimiz’ de EN 14683 normlarına uygun
Tıbbi cerrahi yüz maskeler üretilmektedir. Ameliyathanelerde,
medikal ortamlarda benzer gerekliliklere sahip sağlık
hizmetlerinin verildiği tüm çalışma ortamlarında kullanmak için
tasarlanmıştır.
Bu kapsamda en 14683 TYPE IIR
standartlana sahip Safetouch yüz
maskeleri sizler için önemli bir koruyucu
olacaktır. Maskelerimiz de kendi
üretimimiz olan Antibakteriyel özellikli
PP hammaddeden yapılmış Spunbond
ve Filtrelemeyi doğrudan etkileyen
Meltblown kumaşlar kullanılmaktadır.
Yumuşak elastik kulaklı yeni nesil cerrahi maskelerimiz; yüze
uygun şekil alabilen PP kaplamalı burun teli bulunmaktadır. El
değmeden üretilip, el değmeden tek tek paketlenerek hijyeni
garantilidir. Maskelerimiz hassas ciltler için uygun dokuya
sahiptir ve lateks, cam elyaf gibi alerjik materyaller içermez.
FFP2 maskelerimiz ’de; EN 149 normlarına uygun FFP2 koruma
sınıfında maske üretilmektedir. Kendi üretimimiz olan Anti
bakteriyel özellikli PP hammaddeden yapılmış Spunbond
ve Filtrelemeyi doğrudan etkileyen Meltblown kumaşlar
kullanılmaktadır. Maksimum konfor sağlayan mükemmel
bağlantı teknolojisi ile; nefes alması kolay, yüksek performanslı
filtreleme özelliği sunmaktadır.
FFP3
maskelerimiz
‘de; EN 149 normlarına
uygun FFP3 koruma
sınıfında
maske
üretilmektedir.
Kendi
üretimimiz olan Anti
bakteriyel özellikli PP
hammaddeden yapılmış
Spunbond ve Filtrelemeyi doğrudan etkileyen Meltblown
kumaşlar kullanılmaktadır. Maksimum konfor sağlayan
mükemmel bağlantı teknolojisi ile; nefes alması kolay, yüksek
performanslı filtreleme özelliği sunmaktadır.
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Keskin İş Güvenlik,
35 Yıllık Tecrübesi
ve Geniş Ürün
Yelpazesiyle Sektöre
Hizmet Sunuyor

G

elişen dünya düzeniyle birlikte, değişen vizyonun
sanayiye kazandırdığı en önemli değerlerden biri olan
“İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunda hizmet veren
Keskin İş Güvenlik, 1987 yılından bu yana varlığını
sürdürmektedir. İş güvenlik malzemeleri alanında dünyanın en
güçlü markalarının distribütörlüğünü ve satışını yapan Keskin
İş Güvenlik , “rytill” markasıyla, yine aynı sektörde geniş ürün
yelpazesi sunarak dünya pazarında her geçen gün bilinirliğini
arttırmaktadır.
Ülke çapında bir ilki gerçekleştirerek sektörünün “ISO90012000 Kalite Belgesi”ne sahip ilk firması olan Keskin İş Güvenlik,
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden ödün vermeden,

dünya standartlarında hizmet sunmaktadır. Keskin İş Güvenlik;
35 yıllık sektör tecrübesi, eğitimli ve profesyonel kadrosu, zengin
ürün çeşidi, güçlü stoğu ile müşterilerine hızlı ve sorunsuz
hizmet sunarken, müşterinin tanımladığı beklentilere karşılık
gelecek doğru ürünü önermek ve doğru şekilde kullanımı
konusunda bilgilendirmek yoluyla da iş güvenlik malzemelerinin
bilinçli kullanımını sağlamaktır.
Artık sanayinin vazgeçilmezi haline gelen “İş Sağlığı ve İş
Güvenliği” konusunun öneminin anlaşılması ve faydanın bire
bir gözlenmesi yoluyla müşterilerin bilinçlendirilmesini misyon
edinerek sektöre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SHOWA Eco Best
Technology® (EBT)
Tek fark; Çevresel Etki

H

er yıl tahmini 100 milyar çift eldivenin çöpe atıldığını
biliyor muydunuz? Uçtan uca dizil-diğinde aya kadar 30
kez gidip gelinebilir. Şimdi, bu eldivenlerin bir çöplükte
(landfill tesi-sinde) biyolojik olarak parçalanmasının
100 yıldan fazla sürebileceğini ve maalesef artan nüfusumuzla
birlikte eldiven çöplerinin daha da artmasının beklendiğini
düşünün.
SHOWA’nın devrim niteliğindeki Eco Best Technology® (EBT),
koruma ve performanstan hiçbir ödün vermeden çevre
hususlarında fark yaratan bir çözüm sunar. Özel bileşimi
sayesinde, EBT eldivenlerimiz aktif çöplüklerde (landfill)* 1 ila 5
yıl içinde ayrışır ve EBT olmayan ürünler için bu 100 yıldan fazla
sürer. 2012’de piyasaya sürülen biyolojik olarak parçalanabilen
nitril eldivenlerimiz endüstride bir ilktir ve bugün SHOWA,
piyasadaki en kapsamlı biyolojik olarak parçalanabilen el
korumasını sunmaktadır.
*ASTM D5511 ve D5526 test sonuçlarıyla kanıtlanmıştır.
EBT ELDİVEN SERİSİ
Birinci sınıf esnekleştiriciler ve nitril takviyesi ile oluşturulan
SHOWA 731, size dokunsal has-sasiyetin ve aynı zamanda
solvent ve asitlere karşı yüksek koruma performansının en üst
seviyesini sunar. Bu eldiven ıslak, yağlı ve gresli ortamlarda
çalışmak için idealdir.
SHOWA 707HVO, sıvılara, kimyasallara, yağlara, hidrokarbonlara,
greslere ve aşınmalara karşı koruma sağlarken aynı zamanda
optimum uyum, his ve rahatlık sağlamak için tek kul-lanımlık

86

ile kimyasal dirençli eldiven teknolojilerinin en iyilerini bir araya
getirir.
Çok çeşitli solvent, yağ ve asitlere karşı mükemmel koruma
sağlayan SHOWA NSK24, süper esnek, su geçirmez, örgü astarlı
nitril kaplı bir eldivendir. Daha önce normal nitrilden yapıl-mıştı;
ancak şimdi EBT ile daha sağlam tutuş ile yüksek kimyasal ve
aşınma direnci sunar.
Yeşil, biyolojik olarak parçalanabilen 0,10 mm tek kullanımlık
SHOWA 6110PF nitril eldiven, çok çeşitli uygulamalarda eşsiz
konfor, el becerisi ve performans sunar. Ürün, tip I ve IV la-teks
alerjilere sebep olmazken, aşındırıcı solventlere karşı koruma
sağlar.
Siyah, biyolojik olarak parçalanabilen 0,10 mm tek kullanımlık
SHOWA 6112PF nitril eldiven, hassas görevleri yerine getirirken
uzun süreli konfor ve el becerisi için ikinci bir cilt gibi elinize
oturur. SHOWA 6112PF’nin Fentanil içeren narkotiklere ve
aşındırıcı sıvılara karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır.
Rekabetçi fiyatlara sahip SHOWA 7500PF, en çok tek kullanımlık
eldiven tüketiminin yapıl-dığı, havaalanı güvenlik hizmetleri,
göçmenlik ve el korumasında saatlik eldiven değişimi gerektiren tüm uygulamalar için tasarlandı ve böylece tüketim
kaynaklı tasarruf sağlanmış oldu. Gıdaya uygun mavi renkte
sunulur, ayrıca silikon bulaşması yapmaz ve parmak izi bırakmaz.
Hızlandırıcı içermeyen formülasyonu ile SHOWA 7502PF, 0,06
mm’lik tek kullanımlık eldiven çok hassas ciltleri bile korur. Son
derece ince olmasına rağmen hızlandırıcılara, kimyasalla-ra ve
dermatite karşı etkili bir koruma sağlar.
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2011 Yılında ticari hayata adımlarını atan firmamız, son kullanıcı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda
iş güvenliği ve çevre ekipmanlarının tedarikini sağlamaktadır. Uzman kadromuz ile kişisel koruyucu
donanımların gereklilikleri doğrultusunda doğru tespitler yapılarak ,ürünlerin teslimatlarını
işletmelere kadar sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaştırmaktayız.
Satışını yapmış olduğumuz ürünlerin kullanım , bakım ve saklama koşulları ile ilgili eğitimleri ücretsiz
olarak vermekteyiz.
İş güvenliği ve çevre yönetmenliği doğrultusunda iletmenizde saha çalışmaları gerçekleştirip
,risklerinizi belirleyerek en uygun ekipmanların seçimlerini yapmakta ve bu işlemleri raporlar
dahilinde müşterilerimize sunmaktayız.
6331 sayılı İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu gereği gösterilen hassasiyetin, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önüne geçilmesi için iş kalitesinin ve verimliliğinin artmasında da önemi oldukça
büyüktür. Bu konudaki tüm yenilikleri takip edip sizlerle paylaşmak ve verdiğimiz eğitimlerle
mümkün olduğunca bu bilincin yayılmasına katkıda bulunmak önde gelen hedefimizdir. Trakya İş
Güvenliği , öncelikle insan sağlığı için önem teşkil eden , sağlığınızı emanet almış prensibi ile sizlerin
hizmet verdiğimiz, bizleri çözüm ortağı olarak görecek tüm kurum ve kuruluşların daima yanında
olmaktan da mutluluk duyacağız.
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“İstanbul TOS+H
Fuarında Ürünlerimizi
Sergiliyor Olacağız”

Doruk Türkuçar

Acil güvenlik duşlarımızda “ISTEC® Showers & Eyebaths”
markamız, koruyucu elbiselerimizde ise “FYRPRO®”, “FYRAL®”,
“ELECTPRO®” gibi markalarımızla büyük ölçüde bilinirlik
elde etmiş durumda olmakla beraber artık farklı ülkelerde
yapılan ürün arayışlarında kendi markalarımızla alıma çıkılan
şartnamelerle gelen taleplerle birçok kez karşılaşmaktayız ve bu
bize gurur vermektedir.

İ

ş Güvenliği ve İşçi Sağlığı alanında başta endüstriyel ısı
ve aleve dayanıklı koruyucu elbiseler olmak üzere birçok
farklı sektöre farklı nitelikteki ürünleri ile hizmet sunan İST
(İşçi Sağlığı Teçhizatı San. Tic. Ltd. Şti.) kendi sektöründe
dünyanın en iyi bilinen üreticileri ile rekabet ederek 60’dan fazla
ülkeye ürünlerini ihraç ediyor. Avrupa standartlarında sertifika
ve belgelere sahip olan İST, ürünlerinin kalitesi ile birçok ülkede
kabul görüyor.
Türkiye’nin, kendilerinin ve diğer yerli üreticilerin çabalarıyla
KKD ve iş güvenliği ekipmanları konusunda dünyada önemli bir
konuma sahip ülkelerden biri olarak görülmeye başlandığını dile
getiren Doruk Türkuçar ile KKD ürünlerinin niteliği hakkında kısa
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? İş güvenliği
alanında hangi ürün gruplarınız ile hizmet veriyorsunuz? Ürün
gamınızdan bahseder misiniz?
Şirketimiz uzun yıllardır endüstriyel ısı ve aleve dayanıklı
koruyucu elbiseler, başlık ve içlikler, elektrik arkından koruyucu
elbiseler, itfaiyeci elbiseleri, alüminize yangına yaklaşma
elbiseleri, erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu dökümcü
ve kaynakçı elbiseleri, acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmeleri,
kimyasal saklama ve taşıma kapları, sızıntı toplama paletleri
ve dekontaminasyon ünitelerinin üretimini yapmakta ve bu
ürünlerin tasarımı, kullanımı, tedariği ve bakımı konusunda
müşterilerine eksiksiz bilgi ve belge sunmaktadır.
Ayrıca firmamızın şu anda 60’ın üzerinde farklı ülkeye ihracatı
bulunmaktadır. Yurt dışında “IST Safety Ltd” olarak markalaşmış
firma adımızla da biliniyoruz.
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İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve sorumluluğu büyük
olan bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu noktada doğru
ürünü nasıl tanımlarsınız? Kaliteli KKD ürünlerinde hangi
özelliklerin bulunması gerekiyor? Firmanız bu noktadaki
konumu hakkında neler söylersiniz?
Öncelikle bir KKD mutlaka ilgili Avrupa standardında verilen
performans gerekliliklerini en az izin verilen değerlerde karşılaması gerekmekte ve bitmiş ürünler, en son versiyon standartlara
göre sertifikalandırılmış olmalıdır. Bu sertifikasyonlar ve
test raporları onaylanmış kuruluşlarca ve (EU) 2016/425
regülasyonuna göre düzenlenmiş olmalıdır. Sertifikalar bitmiş
ürüne düzenlenmelidir ve “EU Type Examination Certificate”
adı ile yayınlanmalıdır. Eski “EC Type examination certificate”
adı ile yayınlanan sertifikalar geçerliliğini yitirmiştir. Tüketicilerin
bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sertifikaların üzerinde
belgeyi veren onaylı kuruluşun numarası yazmalıdır. Sertifikayı
veren onaylı kuruluş, Avrupa Komisyonu’nun (EU) 2016/425
regülasyonu uyarınca yetkilendirdiği resmi onaylı kurumlardan
biri olmalıdır. Belgeyi veren bu onaylı kuruluşun dört haneli
kodu, ürün etiketindeki CE işaretinin yanında yazılı olmalıdır.
Eğer sertifikanın geçerliliği veya orijinalliği ile ilgili bir çekince
yaşanırsa mutlaka ürünün etiketinde numarası yazan onaylı
kuruluşa ürün belgesi gönderilerek sertifikanın geçerliliği
sorgulanmalıdır. Üreticiden “EU Declaration of Conformity/
AT Uygunluk Beyanı” istenmesi de unutulmamalıdır. Dikkat
edilmelidir ki bu belge bir sertifika değildir ve sertifika eşliğinde
üretim yapma hakkına sahip olan üreticinin hazırladığı bir
deklarasyondur. Bilinçli bir üretici bu belgeyi tüketicisine hemen
sunabilecektir.
Pandemi sürecinin etkilerinin azalmaya başladığı şu günlerde fuar
katılımları gibi yüz yüze toplanmalara da tekrar başlamaktayız.
İlk olarak İstanbul TOS+H ve daha sonra Hannover Interschutz
fuarlarında ürünlerimizi sergiliyor olacağız.
Dünya genelinde KKD ürünleri ile Türkiye KKD ürünlerin
üretimini
karşılaştıracak
olursak
Türkiye’yi
nasıl
konumlandırırsınız?
Türkiye’de çok kaliteli ürünler üretilmeye başlandı ve Türkiye
menşeili ürünlerin çekiciliğinin son yıllarda arttığını görüyoruz.
Geçmiş yıllara oranla hem üreticilerin hem de tüketicilerin
daha da bilinçlenmesi ve dünya genelinde artan rekabet ile
ülkemizde üretilen ürünlerin kalitesinin her geçen gün arttığını
gözlemliyoruz. Birçok ürün grubunda geçmiş yıllarda, özellikle
Avrupalı firmalarla rekabet ederken, şimdi Avrupalı üreticilerin
bizim ürünlerimizle rekabet etmeye çalıştığını söylemek
sanıyorum yanlış olmaz. “Made in Türkiye” etiketleriyle
ürünlerimizi gururla yurt dışına ihraç edebiliyoruz.
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“Kullanıcı Memnuniyetini ve
Sağlığını Ön Planda Tutuyoruz”

Orkan Baler
Eğitim Uzmanı
EKS Emniyet Kemer Sanayi

başarıyoruz. Öte yandan, kullanıcı geri dönüşlerini dikkate alarak
ortaya koyduğumuz müşteri memnuniyetinin ve inovasyon
çalışmalarımızın sürekliliğini sağlayarak gelecekteki işlerimiz için
referanslarımızın kuvvetlendirdik.

Y

üksekte çalışma ekipmanları sektöründe 12 senedir
EKSED markası ile hizmet veren EKS Emniyet Kemer
Sanayi ve İş Güvenliği, ürettiği ürünlerde “önce kalite”
anlayışını gözeterek, büyümeye devam ediyor. Paraşüt
tipi emniyet kemeri, lanyardlar, düşüş durdurucular ve her türlü
yüksekte çalışma ekipmanını profesyonel kadroları sayesinde
yüksek kalite standardı ile üreten EKS Emniyet Kemeri, kullanıcı
memnuniyetini sağlamak adına inovasyon çalışmalarında
sürekliliği esas alarak üretim gerçekleştiriyor.
Kuruldukları günden itibaren kalitelerinden ve prensiplerinden
taviz vermeyen bir anlayışla yurt içi ve yurt dışında istikrarlı bir
büyüme gösterdiklerini belirten EKS Emniyet Kemeri Eğitim
Uzmanı Orkan Baler, güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla
hedef kitlenin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilecek
ürünler ürettiklerini söylüyor.

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve sorumluluğu büyük
olan bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu noktada doğru
ürünü nasıl tanımlarsınız? Kaliteli KKD ürünlerinde hangi
özelliklerin bulunması gerekiyor? Firmanız bu noktadaki
konumu hakkında neler söylersiniz?
İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli alanlarından biri de Kişisel
Koruyucu Donanım ekipmanları, alana ve aksiyona uygun bir
ürün tercih edilmesi gerekmektedir. Ürün seçimi kullanılan kişinin
teknik bilgisi ve eğitim seviyesine alanın aksiyona uygunluğuna
göre değişmek ile yanlış tercih edilen bir ürün kullanım sırasında
çalışanın hayatını riske atabilir. Uygun ürün seçimi sadece
ürünü kullanımını yapan çalışana değil, firma içindeki aksiyon
aldırma sürecinde bulunan her bir kişiyi bağlar bu nedenle
kullanılan KKD’leri yetkili bir uzmandan danışma ve eğitim alarak
kullanmak önem arz etmektedir. EKS Emniyet Kemer Sanayi
firması olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin mevzuatları
ve EN standartları uygun üretilmiş, ergonomik özelliği olan
çalışan sağlığına herhangi bir şekilde zarar vermeyecek bir
yapıda üretilmiş olmalıdır.
EKS Emniyet Kemeri olarak belirlediğimiz güvenli çalışma
ortamlarını oluşturmayı, çevre bilincine bağlı kalarak hedef
kitlemizin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilecek ürünleri
sağlayabilmek amacıyla, kurulduğumuz günden itibaren
kalitemizden ve prensiplerimizden taviz vermeyen iş anlayışımıza
bağlı kalarak yurt içi ve yurt dışında istikrarlı bir büyüme
göstermekteyiz.

Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? İş güvenliği
alanında hangi ürün gruplarınız ile hizmet veriyorsunuz? Ürün
gamınızdan bahseder misiniz?
EKS Emniyet Kemer Sanayi firması olarak 2010 yılında Ankara’da
yüksekte çalışma ekipmanları üretimine başlayarak tehlikeli
mesafelerde çalışan kişilere güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
amacıyla yola çıktık. Ürünlerimizi kendi markamız olan EKSED
adı altında üretmekteyiz.
Önceliğimiz her daim insan sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede
tutarak kullanıcı ihtiyaçlarının ötesine geçebilecek verimlilik
ve rahatlığı sağlamak ve güven hissini arttırmak olmuştur.
Sahip olduğumuz bu bakış açısını her koşulda koruyacağımız
inancındayız.
En modern ekipmanlar ve üretim yöntemleri ile
gerçekleştirdiğimiz imalatlarımızın yüksek verimlilik ve karlılık
içerisinde tamamlanmasıyla daha geniş bir kesime ulaşmayı
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Delta Plus Grup, Tüm Kişisel Koruyucu
Donanımları Tek Çatı Altında
Kullanıcılarına Sunuyor

1

977 yılında Jacques Benoit tarafından Fransa’da kurulan
Delta Plus Grup, 45 yıla yakın süredir tüm bilgi birikimi,
yaratıcılığı ve değişen koşullara uyum sağlama becerisi
ile çalışanları çalışma alanlarında koruma amacıyla
Kişisel Koruyucu Donanım ürünlerinin tasarım, üretim ve
satışını gerçekleştirmektedir.
Kuruluşunun ardından Akdeniz aksından başlayarak önce
Avrupa’da, arkasından tüm dünyada büyümeye başlayan
grup, 2004 yılında ilk üretim faaliyetlerinin yatırımını yaparak
ilk fabrikalarını kurmuştur. Üretici kimliğine geçiş ile birlikte
tüm ürünlerini Delta Plus markası altında toplayan grup,
teknik katma değerli ürünlerin geliştirilmesi amacıyla dizayn
ve Ar&Ge departmanlarını geliştirmiş ve şirketin itici gücü
haline getirmiştir. Halihazırda yıllık 4 milyon euroyu aşan
yatırımları ile Delta Plus Grup, cirosunun %15’inden fazlasını
Ar&Ge faaliyetleri sonucu geliştirdiği ürünlerden elde
etmektedir.
Delta Plus Grup’un ürün yelpazesi, Kişisel Koruyucu Donanım
(KKD) alanındaki 5 ana grup olan baş koruma, el koruma,
iş kıyafetleri, ayak koruma ve yüksekte çalışma alanlarının
tamamını kapsayan 1500 farklı ürün ve 8000 farklı SKU’dan
oluşmaktadır. Bu özelliği ile firma tek noktadan tüm
KKD ihtiyaçlarının sağlanabileceği bir adres olma özelliği
taşımaktadır. Ürün konumlandırmasını fiyat/değer liderliği
üzerine kurgulayan firma, son kullanıcılara kaliteden ödün
vermeden daha ulaşılabilir bedellerle KKD ihtiyaçlarını
karşılması için çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
NYSE’de halka açık olan Delta Plus Grup, 2021 yılında
%20’ye yakın bir büyüme ile cirosunu 344 milyon euroya
ulaştırmıştır. Büyüme stratejisini hem organik büyüme hem
de satın almalar yoluyla büyüme üzerine kurgulayan firma
2020 yılında dört, 2021 yılında iki satın alma gerçekleştirmiş
ve bu satın almalar yolu ile hem coğrafi yayılımını hem de
ürün derinliğini artırmıştır. 2022 yılının sadece ilk çeyreğinde
Sixton Peak markasının üreticisi olan İtalyan firma Maspica
ve Avustralya’da yüksekte çalışma alanında uzmanlaşmış
Safety Link satın almalarını tamamlayan firma, büyüme
yolundaki stratejisini aynı kararlılıkla sürdürmektedir.
KKD alanında uzman firma olma özelliğini sağlayan Delta
Plus Grup, son kullanıcılar ve satıcı ağı için bilgi sağlayıcı
konumunda olmayı da önemsemektedir. Bu amaçla hem
online hem de fiziksel eğitimler düzenlemekte, websitesi,

kataloglar ve broşürler aracılığı ile hem sektördeki hem de
firmadaki gelişmeleri düzenli olarak iş ortakları ile paylaşmayı
hedeflemektedir.
Dünyada 3.000’in üzerinde çalışanı, 15 ayrı üretim alanı, 5
ayrı noktadaki lojistik platformu ile toplam 110 ülkede faaliyet
gösteren firmanın Türkiye ofisi de 2013 yılından beri faaliyet
göstermektedir. Delta Plus Türkiye uzman ekibi, yerel stoğu
ve firmanın uluslarası deneyimi sayesinde hem bayilerine
hem de bayileri aracılığı ile hizmet vermekte olduğu son
kullanıcılara hızlı, sürdürülebilir ve güvenilir çözümler
sunmaktadır.
Grup ayrıca; kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi
kapsamında ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukları
kapsamında dengeli bir politika yönetmek üzere çeşitli
aktiviteler de yapmaktadır. Bu kapsamda kendi ihtiyacının
yaklaşık %65’ini güneş enerjisi panelleri üzerinden kendi
karşılayan Delta Plus, ayrıca çalışan güvenliği, ekosistem
üzerinde oluşturulan olumsuz etkilerin kısıtlanması gibi
alanlarda faaliyetler yürütmektedir.
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Kardelen, İş Güvenliği Ürünleri
ile Müşterilerine Kaliteli ve
Hızlı Hizmet Sunuyor

1

992 yılında kurulan Kardelen, İş Elbiseleri, İş Güvenliği
Malzemeleri ve İş Ayakkabıları alanında hizmet
veren, merkezi İstanbul’da bulunan, ülkemizin önemli
kuruluşlarından biridir.

Kullanmış oldukları modern teknoloji ve deneyimli ekibi ile siz
müşterilerine iyi ve hızlı hizmet sunma hedefiyle çalışmaktadır.
Tokat Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikası; Gebze,
İzmit, Dudullu ve İkitelli’deki 4 satış mağazası ve 250 kişilik
personeli ile müşterilerine hizmet veren Kardelen yıllık 1 milyon
civarında ürün üretimi gerçekleştiriyor. ISO 13485:2016,ISO
9001:2015 ve OEKOTEX sertifikalarına sahip olan Kardelen’in
Armadillo, Safe@Work ve Kardelen isminde üç tane tescilli
markası bulunuyor.
Kardelen ile çalıştığınızda;
• Kaliteli ve güvenli ürün aldığınızdan emin olursunuz.
• Gelişmiş bir satış öncesi ve sonrası iletişim & destek hizmetiyle
karşılanırsınız.
• Geniş ürün ve tedarik yelpazesi ile hizmet alırsınız.
• Her yönüyle kurumsallaşmış bir çözüm ortağıyla çalışmanın
rahatlığını yaşarsınız.
• Personelinizin yüzü güler.
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Neden mi Kısa Sürede
Çok Güçlendik?

Ç

ünkü henüz 10. yaşını bile kutlamamış bir firma olmamıza
rağmen Nar İş Güvenliği her biri yarım asırlık tecrübeye
sahip Deri İş Sanayi A.Ş. ve İş Koruma İş Güvenliği Malz.
Ltd. Şti firmalarının güçlerini birleştirerek 2014 yılında
kurduğu bir firmayız.
Bu tecrübe, hem büyümemizdeki en büyük güç, hem de son
kullanıcıların uzun zamandır tanıdığı ve kullandığı markaların
bizim çatımız altında toplanmasına vesile oluyor. Biz şunu
fark ettik ki, pahalı arabalar, yüksek bütçeli pazarlama ekibi
ve gösterişli reklamlara harcanacak parayı satış fiyatlarımıza
eklemek yerine kendi bildiğimiz işi; yani ürünlerin ithalatına
yoğunlaşmak, bizlere en doğru ürünü en doğru fiyata kullanıcıya
ulaştırmamıza yardımcı oluyor.
Günümüzde kendisini sektöre ispat etmiş ARAN SAFETY,
DELTA PLUS, IZRASA, SPASCIANI ve VIZWELL gibi markaları,
en doğru fiyat ile müşterilerimize temin edebilmekteyiz. Bu
markalar zaten kullanıcılar tarafından biliniyor, beğeniliyor
ve kullanılıyor. Bizim işimiz ise satış fiyatımızı şişirecek ekstra
maliyetlerden kaçarak bu ürünleri günün koşullarına göre en iyi
fiyat ile satışa sunmak.
Tüm TİGİAD okurlarına mesajımız, onlara her zaman bir telefon
kadar uzakta olduğumuzu hatırlatmaktır! Bizleri TOSH İstanbul
Fuarında B5E173 numaralı standımızda ziyaret edebilir, Mayıs
ayına özel fiyatlarımızdan faydalanabilirsiniz.

E12 TIGAR
● Gri Köpük Nitril Kaplama
● Avuç İçi Kaplı
● CE EN 388:2016
● Koli İçi 240 Çift
7
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Stok
Devir Fiyatı

₺ 4.90
+ KDV

KOD: 399133

3132X
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat:8 No:984 Şişli / İstanbul

Tel: 0 (212) 220 29 60
Gsm: 0 (534) 455 36 66
tigiad.org.tr

İTHAL
ÜRÜN

www.nar-isguvenligi.com
info@nar-isguvenligi.com
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KRYTECH 578
KESİLMEYE KARŞI KORUMA

SEVİYE B

EN388
4X42B

ISO
13997:
5N
(510g)

FİBERGLAS
İÇERMEZ

Kesilmeye karşı koruma

Eldivenin üstündeki anlaşılır işaret sayesinde kesilme seviyesi
kolayca tanımlanır

Konforlu

Yenilikçi örgü teknolojisi dikişsiz astar; astarın iç kısmı konfor
sağlayan ipeksi, yumuşak lifler ile kaplanmıştır

Garantili kalite

Boyamadan önce metal saç ve camda iz ve kusur oluşmasını
önlemek için silikon içermez

Yıkanabilirlik

Performanstan ödün vermeden 40° de 3 kez yıkanabilir
olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, atık oranı
ve maliyet azalır

Ek faydalar

✔ Koyu renk, eldivenin kirli ortamda lekelenmesini sınırlar
ve daha uzun süreli kullanımını destekler
✔ Ambalaj atığını azaltmak için optimize edilmiş ambalaj boyutu

https://www.tr.mapa-pro.com
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artık bizimle!
Amerika’nın en çok satan İş Güvenliği Ayakkabısı
Skechers, Türkiye’de ilk kez SSA Ailesinde

SRC kaymaz taban
Su geçirmez

www.ozerler.com

Antistatik
Kevlar taban koruyucu
Metal içermeyen kompozit
burun koruyucu

2022 yılı itibariyle Tüm ürünlerimiz için toptan fabrika satışımız başlamıştır.

6.
ULUSLARARASI

İSTANBUL HIRDAVAT FUARI

2022’DE 5-6-7. HALL’DEYİZ

15-18 EYLÜL 2022
İSTANBUL FUAR MERKEZİ - YEŞİLKÖY

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

Hayatınızı Emniyete Alın

ÖRNEK SANAYY SSTESS 1263. CADDE NO:14
OSTTM YENNMAHALLE / ANKARA

www.eksisguvenligi.com

0 (850) 888 08 25
0 (312) 385 38 85
0 (312) 354 23 89
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Kendi Etiketin
Kendi Güvenliğin

Vertex |Safety

USTUN
ALEV KORUMASI

ISW0402-PT

ISI VE ALEV KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ

ISS4825

Alev almaz ürünler
kategorimizde
DUPONT™ firmasının
benzersiz alev ve ısı
direncine sahip Nomex®
ürününü kullanıyoruz.

ISS1003

www.ismont.com.tr

0 850 304 91 91

info@erkos.com.tr

TEK KULLANIMLIK
KORUYUCU
TULUM
YLD COVER 8004B

YLD COVER 700

www.yildirimlargiyim.com.tr

MYSENSE SERİSİ

PUDRASIZ NİTRİL
ELDİVENLER
Bir Labmarker markası olan MySense serisi
Pudrasız Nitril Eldivenler üstün koruma, yüksek
kavrama, mükemmel el hakimiyeti ve dokunma
hassasiyeti sağlar.
%100 Nitril Malzeme
EN374 ve EN455 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
0,08 mm Parmak Ucu Kalınlığı
AQL 1,5
Sağ ve Sol ele Uygunluk
Labmarker Dıș. Tic. Ltd. Ști.
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

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

Tel:+90 212 803 91 14

www.wr-turkey.com

info�wr-turkey.com

Ellerinizi mekanik
risklerden koruyoruz.
bursaeldiven.com

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

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…

EN 4920

EN 4920

EN 4920

EN 4920

EN 4920

EN 4920

Phone: +90 212 538 05 98
Fax: +90 212 537 08 46
E-Mail: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net

TEGERA 8807 INFINITY
KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

4X43D

● 100°C’ye Kadar Isı Teması
● CRF® Fiberglas İplik,Naylon,Spandeks,15 gg
● Nitril Köpük Aqua PU Kaplama
● Baş Parmak Takviyesi

₺ 49.00

+ KDV

www.TegeraTurkiye.com

X1XXXX

TİGİAD ÜYESİ FİRMALAR
SIRA

ÜYE FİRMA / TEMSİLCİ

ADRES

TELEFON / FAKS

WEB / E-MAIL

1

EVREN İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
ERDOĞAN EVRAN

Fermeneciler Caddesi No: 7
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 244 26 23
F: 0 (212) 243 56 49

www.evrenis.com.tr
evren@evrenis.com.tr

2

CAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜV.MALZ.LTD.ŞTİ.
GÜLAY YASAN

Uzunçayır Yolu Cad. No:2/46-47
Hasanpaşa / İSTANBUL

T: 0 (216) 428 15 40
F: 0 (216) 326 40 02

www.canis.com.tr
can@canis.com.tr

3

ÇİFTEL İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
OSMAN ZEKİ AKDAĞ

Tersane Cad. 36/1
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 243 19 97
F: 0 (212) 252 24 97

www.ciftelis.com
info@ciftelis.com

4

İGES İŞ GÜVENLİĞİ EKİP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
CEMİL BAŞGÖL

İkitelli O.S.B Mahallesi Deparko, Sit. No 1/12-4
Başakşehir / İSTANBUL

T: 0 (212) 501 38 26
F: 0 (212) 501 36 34

www.iges.com.tr
iges@iges.com.tr

5

DERİ - İŞ SAN. A.Ş.
NORİ MEŞULAM

Necatibey Cad. No:39
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 293 79 49
F: 0 (212) 251 91 74

www.deriis.com
deri-is@deriis.com

6

İSTANBUL TİCARET İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER SAN.A.Ş.
İLKER TOLGA MENGİ

Barbaros Mahallesi Begonya Sok. No:3 Kat:16 Nida Kule Kuzey
Ataşehir / İSTANBUL

T: 0 (216) 527 73 56
F: 0 (216) 499 25 23

www.istanbulticaret.com
info@istanbulticaret.com

7

BARIŞ İŞ GÜVENLİĞİ MAL. HIRD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TURHAN EZBER

Tünel Cad. Galata Hırdavatçılar Çarşısı No: 60 - 61
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 243 51 49
F: 0 (212) 244 53 12

www.barisisguvenligi.com
info@barisisguvenligi.com

8

KAYA YAPI İÇ MİMARLIK LTD.ŞTİ.
ALİ KAYA

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Sok. No:1015
Çayırova / KOCAELİ

T: 0 (262) 677 19 19
F: 0 (262) 677 19 10

www.kayasafety.com
info@kayagrubu.com.tr

9

BES İŞ GÜV.MALZ.LTD.ŞTİ.
AHMET BULUT

Ulubatlı Hasan Bulvarı No:65
BURSA

T: 0 (224) 254 17 70
F: 0 (224) 254 55 45

www.bursaeldivensanayii.com
bes@bursaeldivensanayii.com

10

BERİL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER MÜHENDİSLİK TİC. LTD.ŞTİ. Mamure Mah. Yakup Satar Cad. No:44/A
İBRAHİM DURGUT
ESKİŞEHİR

T: 0 (222) 230 04 03
F: 0 (222) 233 39 93

www.berilmuh.com.tr
info@berilmuh.com.tr

11

KESKİN İŞ GÜVENLİK MALZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
İSMAİL KESKİN

Kayapa Mah. Kayapa Sanayi Bulvarı, No: 10/1
Nilüfer / BURSA

T: 0 (224) 441 86 38
F: 0 (224) 441 41 09

www.keskinis.com
keskinis@keskinis.com

12

İST İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
M.SERDAR TÜRKUÇAR

Ostim Mah. İvedik OSB 31.Cad 2269.Sok No:42
Yenimahalle / ANKARA

T: 0 (312) 384 13 00
F: 0 (312) 341 73 03

www.ist.com.tr
info@ist.com.tr

13

NAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
MEHMET TOSYALI

1145 / 10 SOK. NO:16-18
Yenişehir / İZMİR

T: 0 (232) 458 45 45
F: 0 (232) 449 01 30

www.nam.com.tr
info@nam.com.tr

Hasemek Yapı KOOP. 22. CAD. 1474 Sok., NO: 32-34 İvedik OSB
Ostim / ANKARA

T: 0 (312) 395 52 52
F: 0 (312) 395 53 99

www.idealisguvenligi.com.tr
info@idealisguvenligi.com.tr

İDEAL SAĞLIK DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ İŞ
14 GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
ŞENAY ÖZDEMİR
15

KARDELEN İŞ ELBİSELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Y.Dudullu Mah. Keyap Cad. No: 21/23
MEHMET MUTLU KILINÇ
Ümraniye / İSTANBUL

T: 444 16 76
F: 0 (216) 527 00 56

www.kardelentekstil.com.tr
kardelen@kardelentekstil.com.tr

16

FERU İŞ GÜVENLİĞİ VE METAL YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FERUDUN YILDIZ

Orta Mahallesi, 23/A, Trakya Sk.
Pendik / İSTANBUL

T: 0 (216) 379 72 82
F: 0 (216) 379 72 81

www.feru.com.tr
feru@feru.com.tr

17

MAKPAŞ AMBALAJ LTD. ŞTİ.
ŞİNASİ ÖZTÜRK

Nilüfer Tic. Merkezi 56. Sok. No: 20
Nilüfer / BURSA

T: 0 (224) 443 68 36
F: 0 (224) 443 68 40

www.makpas.com
makpas@makpas.com

18

TAN TEKNİK EMN.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HARUN DURUL

Fermeneciler Cad. No:29
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 251 13 33
F: 0 (212) 249 08 47

www.tanteknik.com
tanteknik@tanteknik.com

19

ELTEKS TEKSTİL VE KİMYA ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZCAN YALDIZ

Demirtaş Org.San.Böl.Mustafa Karaer Cad.No:27
BURSA

T: 0 (224) 261 06 37
F: 0 (224) 261 06 39

www.elteks.com
info@elteks.com

20

İGE LTD.ŞTİ.
MUSTAFA ŞENALP

Perpa Tic.Merk. A.Blok Kat.8 No:729
Okmeydanı / İSTANBUL

T: 0 (212) 221 63 01
F: 0 (212) 221 63 04

www.igeltd.com
info@igeltd.com

21

ÖZKAN TEKNİK EMNİYET MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
AYHAN ÖZKAN

Maltepe Cad.Alba San.Sit.C.Blok No:232
Bayrampaşa / İSTANBUL

T: 0 (212) 493 48 78
F: 0 (212) 493 48 74

www.ozkanteknik.com
ayhanozkan@ozkanteknik.com

EMA EMNİYET AYAKKABILARI TEKSTİL VE TURİZM
22 SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HAKAN ERCAN

İstanbul Tuzla Org.San.Böl. 9.Cad.No.6 Tepeören-Akfırat
Tuzla / İSTANBUL

T: 444 33 62
F: 0 (216) 593 34 44

www.emaayakkabi.com
info@emaayakkabi.com

23 DRAEGER SAFETY KORUNMA TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.

Konrad adenauer cad. No:54/A-B, Yıldız
Çankaya / ANKARA

T: 0 (312) 491 06 66
F: 0 (312) 490 13 14

www.draeger.com.tr
info.draegersafetyturk@draeger.com

T: 0 (216) 577 51 05
F: 0 (216) 577 51 06

www.setteknik.com.tr
bilgi@setteknik.com.tr

SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LAB. TEKNOLOJİLERİ SAN.
Şerifali Mah. Emin Sk. No: 13
24 TİC. A.Ş.
Ümraniye / İSTANBUL
ERDAL GÜLLÜ
25

İŞ KORUMA İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARDA ATAOĞLU

AXIS İstanbul AVM B2 Ofis Blokları, No:35
Bayrampaşa / İstanbul

T: 0 (212) 210 11 18
F: 0 (212) 210 12 18

www.iskoruma.com
info@iskoruma.com

26

VİOLA VALENTE İŞ EKİPMANLARI SAN.TİC.LTD.
METİN YETİM

Elmalı Köyü Keser Cad. No:12
Beykoz / İSTANBUL

T: 0 (216) 440 06 21
F: 0 (216) 440 06 23

www.violavalente.com
info@violavalente.com

27

ERGONOM İŞ VE YANGIN GÜVENLİK
ERKAN ATEŞ

Büyük Oto Tic. Mrk. 107.Sok. No:3
Yıldırım / BURSA

T: 0 (224) 346 08 32
F: 0 (224) 346 08 32

www.ergonom.com.tr
info@ergonom.com.tr

28

TEKNİK MUAYENE
DEVRİM EFE

Ortaklar Cad. Sakızağacı Sok. No:1/K, Mecidiyeköy
Şişli / İSTANBUL

T: 0 (212) 244 72 07
F: 0 (212) 244 72 10

www.teknikmuayene.com.tr
kalite@teknikmuayene.com.tr

T: 0 (212) 259 72 05
F: 0 (212) 261 74 05

www.yuksekisler.com
info@yuksekisler.com

YÜKSEK İŞLER PRODÜKSİYON TAAHHÜT DANIŞMANLIK VE
Karlıktepe Mah. Ayabakan Sok. No:17
29 TİC. LTD. ŞTİ.
Kartal / İSTANBUL
ULAŞ ERSİN

TİGİAD ÜYESİ FİRMALAR
SIRA

ÜYE FİRMA / TEMSİLCİ

MEPA İŞ GÜVENLİĞİ VE TEKNİK MALZ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
30
PELİN ÇELİK

ADRES

TELEFON / FAKS

WEB / E-MAIL

Kürekçiler Cad. Orhon Han 52/ 6
Karaköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 243 62 89
F: 0 (212) 243 45 46

www.mepaisgüvenligi.com
yasar.karabina@mepaisguvenligi.com

31

EURO PROTECTION İSTANBUL LTD. ŞTİ.
CANDAN AKARTÜRK

Perpa B. Blok Kat: 2 No: 35, Okmeydanı
Şişli / İSTANBUL

T: 0 (212) 320 30 09
F: 0 (212) 210 22 19

www.europrotection.com.tr
info@europrotection.com.tr

32

MFA MASKE
FATİH FURTUN

Çaydamar Mah, Ahmet Taner Kışlalı Cad., ZİGEM 9A
ZONGULDAK

T: 0 (372) 253 4030
F: 0 (372) 253 40 69

www.mfamask.com
info@mfamask.com

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

T: 0 (216) 577 49 50
F: 0 (212) 577 49 53

www.maksimumisguvenligi.com
info@maksimumisguvenligi.com

MAKSİMUM İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA MALZ.
33 SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DENİZ YÜKSEL
34

ERATAŞ İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
M.EMİN KUŞCU

Cumhuriyet Mah. Fatih Cad. Mermer Sok. No:20 B Blok
Kartal / İSTANBUL

T: 0 (216) 377 31 31
F: 0 (216) 309 95 98

www.eratas.com.tr
info@eratas.com.tr

35

AYNEN ELDİVEN LTD. ŞTİ.
NUSRET YEŞİLÇİMEN

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

T: 0 (224) 376 14 44
F: 0 (224) 376 14 39

www.ayneneldiven.com.tr
info@ayneneldiven.com.tr

36

ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
İBRAHİM KAAN KOSTAK

Tuna Mah. 5500/2 Sok. No:2-6D
Bornova / İZMİR

T: 0 (232) 486 91 91
F: 0 (232) 486 60 00

www.erkos.com.tr
kaan.kostak@erkos.com.tr

37

RADİKS İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI A.Ş
MUSTAFA DEMİRCİ

T: 0 (216) 688 83 00
F: 0 (216) 688 83 01

www.radix.com.tr
info@radix.com.tr

T: 0 (216) 325 15 87
F: 0 (216) 325 15 88

www.orcanltd.com
bilgi@orcanltd.com

ORCAN TEKSTİL VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN. VE
38 TİC. LTD. ŞTİ.
BURAK DERE

Küçükbakkal köy Mh., Merdiven Köy Yolu Cd., Rüstemağa Sk.Piko
Plaza No.1
Ataşehir / İSTANBUL
Örnek Mah. Demokrasi Cad. Temizel Sok. No: 6-22 Selimoğlu Group
Suare Residence, C-1 Blok 13
Ataşehir / İSTANBUL

39

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

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

T: 0 (212) 264 02 20
F: 0 (212) 270 83 19

www.brady.com
cs_turkey@mail.bradycorp.com

40

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

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

T: 0 (212) 237 22 24
F: 0 (212) 237 22 52

www.dmrmakine.com
burak.demir@dmrmakine.com

41

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

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

T: 0 (322) 380 00 00
F: 0 (322) 380 01 01

www.altekyapimarket.com.tr
info@altekyapimarket.com.tr

42

DELTA PLUS PERSONEL GİYİM VE İŞ GÜV. EKİPMANLARI
BURÇAK ŞİMŞEK

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

T: 0 (212) 503 39 94
F: 0 (212) 503 39 95

www.deltaplus.eu
burcak.simsek@deltaplus.eu

43

YILDIRIMLAR GİYİM
BAYRAM YILDIRIM

İstanbul Yolu Gersan san.sit.2305 sok.No:482
Ergazi / ANKARA

T: 0 (312) 257 12 17
F: 0 (312) 257 12 95

www.yildirimlargiyim.com.tr
bayram@yildirimlargiyim.com.tr

44

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

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

T: 0 (212) 615 68 47
F: 0 (212) 555 55 55

www.kaynakis.com
bilgi@kaynakis.com

45

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

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

T: 0 (212) 514 08 44
F: 0 (212) 512 91 78

www.cansular.com
info@cansular.com

46

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

T: 0 (212) 262 05 00
F: 0 (212) 299 05 04

www.ssakimya.com
info@ssakimya.com

47

EKS EMNİYET KEMER SAN.LTD.ŞTİ
AKINER SAĞIR

Örnek Sanayi Sitesi, 1263. Cadde No:14 Ostim
Yenimahalle / ANKARA

T: 0 (312) 385 38 85
F: 0 (312) 385 58 56

www.eksisguvenligi.com
eks@eksed.com.tr

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

T: 0 (224) 443 57 97
F: 0 (224) 443 57 93

www.buris.com.tr
info@buris.com.tr

BURİŞ İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİK HIRDAVAT MOB. MAK. OTO
48 SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İBRAHİM YILMAZ
49

GÜNEY HIRDAVAT A.Ş.
GÖKHAN ERPOLAT

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

T: 0 (212) 659 00 14
F: 0 (212) 659 00 17

www.guneyhirdavat.com
info@guneyhirdavat.com

50

MAVİ İŞ TEKSTİL ÜRT. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ENVER SEDAT ZAZA

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No. 146/1
Maltepe / İSTANBUL

T: 0 (216) 366 21 24

www.maviis.com
sedat@maviis.com.tr

51

EMAR PAZARLAMA FMD İD İÇ VE DIŞ TİCARET
MUSTAFA GÜRPINAR

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

T: 0 (232) 388 82 26
F: 0 (232) 388 82 21

www.emarpazarlama.com.tr
mustafag@emarpazarlama.com.tr

52

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

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

T: 0 (212) 679 44 56
F: 0 (212) 441 77 94

www.ataendustriyel.com.tr
serdar.atademir@ataendustriyel.com.tr

53

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

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

T: 0 (216) 688 36 22
F: 0 (216) 688 36 23

www.numekosafety.com
semih.kocak@numekosafety.com

54

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

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

T: 0 (216) 447 51 51
F: 0 (216) 395 27 69

www.sekercilergroup.com
hakan@sekercilergroup.com

55

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

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

T: 0 (232) 436 60 62
F: 0 (232) 436 60 61

www.kkdiste.com
tijen@bortar.com

56

İNGİLİZ STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- BSI
HANİFİ BARAN

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

T: 0 (216) 445 90 38
F: 0 (216) 463 26 26

www.bsigroup.com
bsi.eurasia@bsigroup.com

57

E.K.D.
İSMAİL KAPLAN

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

T: 0 (212) 221 63 18
F: 0 (212) 220 19 17

www.ekd.web.tr
ismail@ekd.web.tr

Hürriyet Mahallesi Murathüdavendigar Caddesi No:4
Lüleburgaz / KIRKLARELİ

T: 0 (850) 420 05 53
F: 0 (288) 412 15 29

www.trakyaiselbiseleri.com
info@trakyaiselbiseleri.com

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

TİGİAD ÜYESİ FİRMALAR
SIRA

ÜYE FİRMA / TEMSİLCİ

MAVİ YAKA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC.LTD.ŞTİ.
59
KEMAL GÜNAY
60

PROPAZAR SAĞLIK GÜVENLİK TİC LTD. ŞTİ.
YAŞAR KIYAK

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZEMELERİ SAN. VE
61 TİC. A.Ş.
LEVENT YILMAZ
62

MAPA SAS
TOLGA KARABACAK

63

WR TURKEY ELDİVEN A.Ş.
ORKAN USLUBAŞ

VARF YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM
64 DANIŞMANLIK LTD.
ÖMER GÜLTEN
65

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

ADRES

TELEFON / FAKS

WEB / E-MAIL

Mehmet Akif Mahallesi Aziz Bulvarı 30A Ümraniye / İSTANBUL

T: 0 (216) 313 62 92
F: 0 (212) 221 62 93

www.mayaendustriyel.com
info@mayaendustriyel.com

Teksan Sanayi Sitesi A5 Blok No 1
Odunpazarı / ESKİŞEHİR

T: 0 (222) 228 08 60
F: 0 (222) 228 08 61

www.propazar.com
info@propazar.com

TOSB 3. Cadde No: 23 41480 Şekerpınar
Çayırova / KOCAELİ

T: 0 (262) 679 13 13

www.egebant.com.tr
info@egebant.com.tr

T: 0 (530) 041 78 06
F: 0 (212) 213 06 04

www.tr.mapa-pro.com
tolga.Karabacak@newellco.com

T: 0 (212) 803 91 14
F: 0 (212) 912 17 25

www.wr-turkey.com
info@wr-turkey.com

T: 0 (850) 650 22 44

www.varf.com.tr
info@varf.com.tr

T: 0 (272) 216 55 99
�

www.ozerlerlastikayakkabi.com
derbycizme@ozerler.com

T: 0 (216) 415 16 33
F: 0 (216) 415 16 34

www.eksenis.com
sabriozen@eksenis.com

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi Yüzer Havuz Sokak A
Blok Kat: 9 No: 1131
Şişli / İSTANBUL
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 Sit.
No:3/204
Bağcılar / İSTANBUL
Yiğitler Mh. C5 Sk. Sanayi Sitesi 14. Blok No:57-59
Yıldırım / BURSA
Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mah. Eski Et Balık
Kurumu
AFYONKARAHİSAR

EKSEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN.
Gümüşpınar Mah., Fesleğen Sokak, No:40/A, Soğanlık
66 TİC. LTD. ŞTİ.
Kartal / İSTANBUL
SABRİ ÖZEN
67

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

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

T: 0 (216) 538 07 77
F: 0 (216) 538 07 99

www.3m.com.tr
myilmaz@mmm.com.tr

68

SAGE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI A.Ş.
MUSTAFA KARABENLİ

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

T: 0 (236) 302 01 05
F: 0 (236) 302 01 06

www.sage.com.tr
mkarabenli@sage.com.tr

69

HONEYWELL TEKNOLOJİ A.Ş.
METE ÖZ

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

T: 0 (216) 578 71 00

www.honeywell.com
mete.oz@honeywell.com

70

UNIVET S.R.L.
OĞUZ CAN DURMUŞOĞLU

Via Giovanni Prati, 87, 25086
Rezzato BS / İTALYA

T: 0 (554) 893 87 80

www.univet.it
durmusogluo@univet-optic.com

71

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

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi Yüzer Havuz Sokak B
Blok Kat: 8 No: 984
Şişli / İSTANBUL

T: 0 (212) 220 29 60
F: 0 (212) 220 29 61

www.nar-isguvenligi.com
yigit@nar-isguvenligi.com

72

ÖNCÜ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
COŞKUN DURSUN

Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:38/A
Merkez / SİVAS

T: 0 (543) 408 00 80
F: 0 (346) 225 65 66

www.oncuisgmalzemeleri.com
oncuisg_malzeme@hotmail.com

73

COMIDAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME LTD.ŞTİ.
UĞUR HARLAR

Altıevler Mahallesi Uz Sokak No:11
Narlıdere / İZMİR

T: 0 (232) 259 78 21
F: 0 (850) 305 12 42

www.comidat.com.tr
uharlar@comidat.com.tr

74

BEYBİ PLASTİK FABRİKASI SANAYİ A.Ş.
EREN ÖZÇELİK

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

T: 0 (216) 420 11 01
F: 0 (216) 313 55 49

www.beybi.com.tr
info@beybi.com.tr

75

ARITEKS A.Ş.
İBRAHİM ONUR SUSİN

Hekimsuyu Caddesi No: 36 34250
Küçükköy / İSTANBUL

T: 0 (212) 538 05 98
F: 0 (212) 537 08 98

www.ariteks.net
support@ariteksinfo.com

76

BAYEM GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
MURAT ERKEK

Yunus Emre Mahallesi Ulubey Caddesi No:10
Sancaktepe / İSTANBUL

T: 0 (216) 311 81 11

www.baymax.com.tr
murat.erkek@bayemgrup.com

77

LABMARKER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
OĞUZHAN AYDOĞAN

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

T: 0 (850) 850 55 44
F: 0 (216) 988 60 28

www.labmarker.com
info@labmarker.com

78

EJENDALS AB
GÖKHAN ŞENSES

Limavägen 28, 793 32 Leksand / İSVEÇ

T: 0 (532) 491 14 03

www.ejendals.com
gokhan.senses@ejendals.com

79

EGEPRO ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1082 Sokak No:3G Halkapınar Mahallesi
SERCAN ÖZMERCAN
Konak / İZMİR

T: 0 (232) 458 48 60
F: 0 (232) 458 48 61

www.egeproisguvenligi.com
info@egeproisguvenligi.com

80

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

Alaaddinbey Mh ,626. Sk, No A-22/1E, 16120
Nilüfer / BURSA

T: 0 (224) 452 36 47
F: 0 (224) 452 36 48

www.ehilis.com
info@ehilis.com

81

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

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

T: 0 (216) 232 20 00

www.vertexsafety.com
besafe@vertexsafety.com

82

ATEŞ İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
SEMA ÖZTÜRK

İsmet Paşa Org.San.Mahallesi 6. Sokak No:6
Kapaklı / TEKİRDAĞ

T: 0 (282) 758 38 02
F: 0 (282) 758 38 06

www.starlinesafety.com
info@atesas.com.tr
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