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Memnuniyet sınırları yüksek bir sektörün temel 
taşlarından olan İSM Grup, mevcut şubelerinde 
hizmet verdiği müşterilerine kaliteli ve sürekli 

hizmetin ulaşması için her geçen gün değişmeye ve 
büyümeye devam etmektedir. Değişim sürecinin sürekli 
artan ivmesi ile İSM Grup, sektörün vazgeçilmez temel 
parçası olmuş ve olmaya devam edecektir. On yılı aşkın 
süredir sektördeki varlığını dürüstlük ve kaliteli hizmete 
borçlu olan İSM Grup, günceli en yüksek teknolojiyi 
kullanarak bünyesine uygulamaya devam etmektedir.

 Toplumumuzda henüz yerleşmemiş bir iş sağlığı 
ve güvenliği kültürü mevcuttur. Sağlık ve güvenlik bilinci  
her yönü ile bütün kesimlere iletilmeyi ve benimsetilmeyi 
beklemektedir. Bu sadece devletimizin değil bütün 
sosyal kesimlerin hassasiyetle üzerinde durması gereken 
bir sorundur. Medeniyetin temel ölçütlerinden birisi 
de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmış 
olmasıdır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve iş kazaları yönünden 
negatif  olan tabloyu en kısa sürede dünya standartlarının 
üzerine çıkarmak temel hedefimiz olmalıdır.

 Bu bilinçten yola çıkarak hedeflerini 
oluşturduğumuz “İŞ’TE GÜVENLİK” dergimiz, 
grubumuz ve ülkemiz için öncelikle Konya merkezde 
ve ilerleyen süreçte ülkemizin her bir bölgesinde 
fayda üretecek bir değer olacaktır. İçeriği ve ulaşması 
hedeflenen kitlesi yönünden İŞ’TE GÜVENLİK 
dergisi, üstlendiği sorumluluğun bilincinde bir ekip ile 
sektöre uzun yıllar hizmet vermeyi hedeflemektedir.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Bu ilk sayımız ile başladığımız yolculuğumuzun 
dokunabildiğimiz  her bir şirket için hayırlı olmasını dili-
yorum. 

 Dergi çıkarmanın fedakârlık ve emek gerektiren 
önemli bir uğraş olduğunu biliyorum. Dergimizde 
değerli fikirlerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamamızı 
sağlayan başta Üniversitelerimizdeki hocalarımıza 
ve tüm yazar kadromuza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kendi işlerinin yanında böylesi önemli bir çalışmaya 
katılıp katkı sağlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum.
 
 Yeni İŞ’TE GÜVENLİK sayılarında buluşmak 
dileklerimle… 

GÜÇLÜ EKİP ÜSTÜN HİZMET

Ertan ESENKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN 444 23  60

BAŞYAZI



1- Türkiye’de son 
dönemlerde İş sağlığı ve 

güvenliği konusu
sürekli gündeme 

gelmektedir.
İş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ile ilgili olarak 
genel değerlendirmeniz 

nedir?

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
temelinde amaç; sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı sağlanması, çalışanların 
sağlığına zarar verebilecek hususların 
önceden belirlenerek gereken önlemlerin 
alınması, iş kazası geçirmeden, meslek 
hastalıklarına yakalanmadan, rahat 
ve güvenli bir ortamda çalışmalarının 
sağlanması, çalışanların ruhsal ve 
bedensel sağlıklarının korunması, 
üretimin devamlılığının sağlanmasıdır.    
İş sağlığı ve güvenliği dünyada 
en önemli konular arasında yer 
almaktadır. TÜİK 2013 yılı verilerine 
göre; Türkiye genelinde son 12 ayda 
istihdam edilenlerin %2,3’ünün bir 
iş kazası geçirdiğini, sektörel olarak 
incelendiğinde, iş kazalarının en yoğun 
yaşandığı sektörlerin “madencilik ve 
taş ocakçılığı” ,”elektrik, gaz, buhar, su 
ve kanalizasyon” ile inşaat” sektörleri 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan 
araştırmalar iş kazalarının yüzde 
50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar 
olduğunu, yüzde 48’inin sistemli bir 
çalışma ile önlenebileceğini, yüzde 2’sinin 
ise önlenemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 
98’nin önlenebileceği gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Önlemek ödemekten 

ucuzdur mantığı ile hareket ederek 
işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya 
çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri 
kontrol altına alabilirsek olabilecek 
kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları 
ortadan kaldırmış oluruz. 
 İşte, hem işçilerimizin daha 
sağlıklı bir ortamda çalışmalarını 
sağlamak, hem de beden ve ruh 
sağlıklarını korumak için mutlaka 
mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin alınması 
gerekmektedir. İşletmelerde iş güvenliği 
önlemlerinin alınmaması sonucunda 
iş kazası veya meslek hastalıkları 
meydana gelebilmektedir. İş kazaları ve 
meslek hastalıklarından korunmanın 
en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği 
prensiplerine uygun bir çalışma düzeni 
kurmaktır. 
 Son yıllarda yaşanan iş kazaları 
ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya 
da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça 
önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda toplumda da bir farkındalık 

oluşmuş durumdadır. Bu nedenle; 
Ülkemiz gündeminde bulunması ve 
gereken önlemlerin vaktinde ve tam 
olarak alınması kazaları ve neden 
oldukları ölümleri azaltacaktır. 

2- İş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili yapılan mevzuat 

çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

 6331 sayılı Kanun kamu ve 
özel sektöre ait bütün iş ve işyerlerinde, 
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil 
olmak üzere bütün çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanıyor 
olması nedeniyle çok geniş bir kapsam 
da uygulanması söz konusudur. 
 Kanun’a göre, işverenler 
mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, 
gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, 
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen 
şartlara uygun hale getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi, iş 
kazası ve meslek hastalıkları riskinin 
oluşmasına karşı gerekli tedbirleri almak 
için çalışmalar yapmak durumundadır. 
İşverenin yükümlülüğü bununla da sınırlı 
olmayıp; İşverenler, işyerinde alınan iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izlemek, denetlemek 

RÖPORTAJ
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ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlamakla da yükümlü tutulmuştur.
 İşverenlerin, hizmeti uzman 
kuruluşlara (OSGB) devrederek 
sorumluluktan kurtulmaları söz konusu 
değildir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği 
kanunu gereğince gerekli eğitim ve 
çalışmaların yapılması, maliyetten 
kaçınılmaması halinde birçok iş kazası 
ve meslek hastalığının önlenebileceği 
açıktır.
 6331 sayılı Kanun iş kazalarının 
önlenmesinde olumlu bir katkı 
sağlamaktadır.  Ancak Kanun’a göre 
çalıştırılması gereken uzman personel ve 
hekim konusunda yetişmiş ve sertifika 
sahibi eleman açığı büyük boyutlarda 
olup bu konuda gerekli çalışmalar devam 
etmektedir. 
 6331 sayılı İSG Kanun’unun 
ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen para 
cezalarına ilişkin hükümlerini ise, her 
yasal prensibin ve uygulanması öngörülen 
kuralların ihlal edilmesine karşı bir 
önlem olarak değerlendirilmelidir. 6331 
sayılı İSG kanununun uygulanması, 
izlenmesi ve denetimine ilişkin işlemler 
tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna bağlı olarak 
çalışan İş Müfettişlerince programlı ve 
programsız olarak ve ihbar ve şikayetlere 
dönük olarak gerçekleştirilmektedir. İş 
Müfettişlerince düzenlenen raporlar 
doğrultusunda işyerlerinde faaliyeti 
durdurma ve yürütmeye ilişkin 
işlemler mülki idare amirliklerince 
gerçekleştirilmekte, raporlar 
doğrultusunda işyerlerince uyulması 
ve düzeltilmesi gereken hususlar ve 
idari para cezalarının tebliği ise Konya 
Çalışma ve İş Kurumunca yerine 
getirilmektedir. İl Müdürlüğümüzün 
bu konuda denetim yetkisi ve denetim 
personeli bulunmamaktadır.  
 Ülkemizde İSG sorunlarının 
tümüyle yasal denetimler ve cezalar ile 
tek başına yerine getirilmesi mümkün 
olmayıp; bir eğitim ve yaşam biçimi 
olarak sağlıklı işyerleri ve güvenli çalışma 
konusu olduğunu, uygulamalara işçi ve 
işverenlerin gönüllü katılım sağlamasını, 
İSG önlemlerinin olası maliyetlerini 
karşılamaya yönelik mali teşvik ve 
destekler ile birlikte ele alınması 
gerekmektedir. 

3) Konya Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyet 
başkanı olarak işverenlerin 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda farkındalığının 
artırılması kapsamında ne 
gibi çalışmalar yapılabilir? 

- İş Sağlığı ve Güvenliği aslında adından 
da anlaşılacağı üzere İşin güvenliği, 
işletmenin güvenliği, üretimin güvenliği 
ve çevrenin güvenliğidir. 
- Konuyla ilgili öncelikli yapılması 
planlanan çalışmaların başında işverenin 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
bilinçlendirilmesi amacına yönelik 
olarak rehberlik ve eğitimlerle konunun 
hassasiyetleri ve önemi anlatılmalıdır. 
- İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelinde 
başta insana saygı, çalışan hak ve hukuku 
yer alır. Bu çerçevede hiçbir iş insan 
sağlığı ve güvenliğinden daha önemli 
değildir. İnsan sağlığı ve güvenliğinin 
korunması bir insanlık değeri ve 
sorumluluğudur. İşverenlerimiz bu 
anlayışla konuya yaklaşmalıdır. 
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- İnsana saygı temelinde ÖNCE İŞ 
GÜVENLİĞİ anlayışı benimsenmeli ve 
bunun gerekleri işverenden işçiye kadar 
üretim sürecinde her kademede görev 
alanlara anlatılmalıdır. 
- İş sağılığı ve güvenliği ve özellikle risk 
değerlendirmesi konusunda sektör bazlı 
uzman, araştırma, yayın, eğitim modülü 
ve bilgi eksikliği devam etmektedir. 
- Bu eksikliğin giderilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması teşvik edilmelidir. 
Sistem güvenliği ile iş güvenliğini entegre 
edecek bir risk değerlendirme anlayışı 
geliştirilmelidir. 
- İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma 
koşulları arasındaki nedensel ilişki 
üzerine yeni araştırmalar yapılmalıdır. 
- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
tehlikelerin önlenmesi konusunda yeni 
imkânlar sunan bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler yakından takip edilmelidir. 
- Çalışanları iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve 
beden bütünlüklerinin sağlanması iş 
sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı 
olmalıdır. 
- İşyeri sahiplerine İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusuna ve mevzuata 
uygun hareket etmenin ve işyerlerini 
bu şartlara uygun çalışma ortamlarına 
dönüştürmenin başta maliyet unsuru 
gibi gözükmekle birlikte orta ve uzun 
vadede kesintisiz, sorunsuz ve sürekli 

bir üretimin yapılmasına, ayrıca iş 
kazalarından ve meslek hastalıklarından 
kaynaklı maddi ve manevi tazminatların 
bertaraf  edilmesi ve yapılacak olan 
denetimlerde olası cezai müeyyidelerden 
kaçınma şeklinde finansman anlamında 
da farkındalıklar oluşturacaktır. 
- Kaza ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi faaliyetlerinin uygulama 
standartlarının (6331 sayılı Kanun 
ve ilgili Yönetmelikler) geliştirilmesi, 
görev alacak kişilerin eğitimi ve 
sertifikalandırılması, hizmet verecek 
kurumların (OSB’lerin) izinleri, 
standartlara uygun (mevzuat) çalışma 
yapılıp yapılmadığının işyerlerinde 
denetimi, çalışma ortam şartlarının 
izlenmesi (ortam ölçümleri) çalışmaları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından sürekli denetiminin 
sağlanmasıyla mümkündür. 

4)Konya Valiliği veya KOS 
Bölgesi Müdürlüğünün iş 

sağlığı ve güvenliği konusu 
ile ilgili 2015 yılında yapmayı 

planladığı herhangi bir 
program var mıdır?

 
- KOS Bölgesi Müdürlüğünün 2015 
yılında işyerlerine ve bu işyerlerinde 
konunun sorumlularına yönelik olarak 

işin mutfağından gelen ve konunun 
uzmanlarından oluşan kadroların etap 
etap vereceği geniş kapsamlı İş Güvenliği 
Eğitimleri planlamaktadır. 
- Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Müfettişlerinin iş yerlerini 
denetimlerinde, denetim yapılmış olan 
firmalarda ortaya çıkan eksiklikler ve 
sorunlar ile bunlara yönelik işyerlerine 
verilen düzeltme süreleri ve uygulanan 
cezaların boyutlarının Bölgemizdeki 
işyerlerine ve işyeri sahiplerine detaylı 
olarak verilmesi ve anlatılması, 
- Yine her bir işletmemize işyerine 
denetim için gelen Çalışma Bakanlığı iş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin 
teftiş formatlarının paylaşılması ve 
bu sayede işyerlerinin denetimlerde 
hangi sıralamaya ve düzene uymaları 
gerektiğinin bilgisinin verilmesi 
sağlanacaktır. 
- Öneri olarak: İşyerlerinde çalışanların 
iş başı eğitimleri ve mesleki eğitimlerinin 
muhakkak aldırılmasının temini için her 
bir işletmenin bir personeli işe alırken işe 
giriş bildirgelerinde iş başı eğitimlerini 
aldığını gösteren iş başı eğitim sertifika 
numaralarının da işe giriş formlarına 
yazılması ve bu alanların zorunlu 
alanlar olarak tanımlanması ayrıca 
sertifika numarası girilmeden işe giriş 
bildirgesinin onaylanmasının olanaksız 
kılınması. 
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“Dünyada her gün 1 milyon iş kazası oluyor, 1.096 çalışan iş kazası nedeniyle hayatını kaybediyor,  
Ülkemizde ise her gün 205 iş kazası oluyor, ortalama 2 kişi bu kazalarda hayatını kaybediyor ve 6 kişi 
sürekli iş göremez hale geliyor. ”
 1980’lerin başında dışa açık, 
serbest piyasanın etkin olduğu yeni bir 
kalkınma modeline geçen Türkiye’de 
sınırlı kaynaklara sahip olunmasına 
rağmen özel sektörün başarısıyla 
büyümesini ilerletmiştir. 
 
 30 yılda ihracatımızda sanayi 
ürünlerinin payının yüzde 35’lerden 
yüzde 95’lere çıkması ve devletin 
giderek reel sektörden çekilmesi özel 
sektörümüzün başarısını göster-
mektedir. 2001 krizinden sonra kamu – 
özel sektör işbirliği ile kararlı ve hedefli 
bir büyüme Türkiye’nin ekonomisini 
dünya genelinde ön plana çıkarmıştır. 

 Bugün tüm kesimlerimizle 
2023 hedeflerinden bahsetmekteyiz. Bu 
hedeflere ulaşırken özel sektör olarak 
önümüzün açılacağı yapısal tedbirleri 
talep ettik. Bugün taleplerimize cevap 
verilen bir anlayışın hâkim olması 
bizleri gelecek için daha da motive 
etmektedir. 
 
 Ülkemiz büyümesinin itici 
gücünü oluşturan özel sektörümüzün 
rekabet gücünün önündeki önemli 
engellerden biri istihdam üzerindeki 
ağır vergi ve prim yüküdür. OECD 
ortalamalarının çok üzerinde istihdam 
vergi yükümüzün makul seviyelere 

indirilerek özel sektörümüzün rekabet 
gücü artırılmalıdır. 
 
 İstihdam üzerindeki vergi 
ve prim rakamlarının yüksek oluşu 
kayıt dışı istihdamı da artırmaktadır.  
Kayıt dışılığı önlemek üzere, istihdam 
teşvikleri, prim indirimleri gibi vergisel 
destekler ve idari önlemler daha etkin 
hale getirilerek devam etmeli ve ayrıca 
kayıtlı çalıştıran, yükümlülüklerini 
düzenli ve eksiksiz yerine getiren 
işletmeleri teşvik eden uygulamalar da 
gündeme gelmelidir.
 

İş kazalarında eğİTİMİn öneMİ çok büyük

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı

RÖPORTAJ
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 Türkiye 2023’te dünyanın 
on büyük ekonomisi arasına girmek 
istiyorsa özel sektörün önündeki 
engellerin kaldırılması zorunluluktur. 
Diğer taraftan işletmelerimiz de 
verimliliklerini artırıcı uygulamaları 
hayata geçirmek zorundadırlar.

 Soma’da, Ermenek’te ve genel 
anlamda inşaat sektöründe meydana 
gelen ve çok sayıda vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği kazalar ülkemizde 
iş kazaları sorununu gündemden hiç 
düşürmüyor. 

 Dünyada her gün 1 milyon 
iş kazası oluyor, 1.096 çalışan iş 
kazası nedeniyle hayatını kaybediyor,  
Ülkemizde ise her gün 205 iş kazası 
oluyor, ortalama 2 kişi bu kazalarda 
hayatını kaybediyor ve 6 kişi sürekli iş 
göremez hale geliyor. 

 İnsan hayatı maddi anlamda 
ölçülmez ama kayıpların maddi değeri 
ülkelerin GSYİH’nın % 3-5’i arasında 

değişiyor. Peki, bu kazalar önlenebilir 
mi? Emin olun ki eğer güvenlik 
tedbirlerine topyekûn işçisi ve işvereni 
uymuş olsa bu kazaların yüzde 90’ının 
yaşanmayacağına emin olabilirsiniz. 
Bu bilimsel anlamda da iddia ediliyor. 
Dolayısıyla iş kazalarında eğitimin 
önemi bilinçlenmenin önemi çok 
büyük.

İnsanı yaratılmışların 
en şereflisi olarak gören 
anlayışımıza göre insan 
hayatına değer vermeyi 
sosyal görevimiz olarak 
kabul etmekteyiz. Bu 

açıdan yaşamın her anında 
en iyi hayat standartlarına 

sahip olmak her 
vatandaşımızın en temel 

hakkıdır.

 İş Sağlığı ve Güvenliği konu
suna önem vermekteyiz. Konya 
Ticaret Odası olarak Türkiye’de odalar 
içerisinde bir ilk olan üye danışmanlığı 
sitemini getirerek üyelerimize İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 
Diğer taraftan gene Türkiye’de ilk defa 
bir Çalıştay uygulayarak iş hayatından 
yaşanılan sorunları tespit ettik. Burada 
en fazla sorunun iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yaşanıldığını gördük. 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
seminer ve eğitim programları da 
yoğun olarak düzenlemekteyiz. Tüm 
bu çalışmalarımızla üyelerimizin 
mevzuatla ilgili bilgi sahibi olmalarını 
ve hem özel sektörün hem de devletin 
kaybını azaltarak verimliliği artırmayı 
hedefliyoruz.

 Bu duygular içerisinde 
görüşlerimize yer verdiğiniz için 
teşekkür ederim.

“İnsan 
hayatı 
maddi 

anlamda 
ölçülmez”
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40 YILLIK ÜSTÜN DENEYİM
Kuruluşu 1974 yılına dayanan Mustafa Ceylan Endüstri, treyler ekipmanları sektöründe 
Türkiye’nin önde gelen imalatçılarından olup farklı tip ve özelliklerde treyler dingilleri, 
süspansiyon sistemleri, yaprak yaylar ve park ayakları üreterek global satışını yapmaktadır.

 Bugün 20.000 m²’si kapalı 
ve 50.000 m²’si açık üretim alanı ile 
Türkiye’nin en büyük ve en modern 
dingil ve ekipmanları imalat tesisine 
sahip olan Mustafa Ceylan Endüstri’de 
konusunda uzman mühendis ve 
teknikerler desteğinde üretim 
yapılmakta olunup kalifiyeli teknisyen, 
makine, montaj operatörlerinden 
oluşan 100’ün üstünde işgücü istihdam 
edilmektedir. Tüm ürünlerimiz 
bilgisayar destekli tasarımlar ile 
modellenmekte, CNC tezgahları ve 
modern üretim ekipmanları kullanılarak 

imal edilmektedir. Montaj işlemlerinin 
tamamı Mustafa Ceylan Endüstri 
bünyesinde gerçekleştirilmekte 
ve gene kendi bünyemizde test 
edilmektedir. Üretim kalitemizi ve 
hızımızı daha da artırmak, ergonomik 
bir çalışma ortamı oluşturmak için 
otomasyon teknolojisine de yatırım 
yapan firmamızda işletmemize has 
olan özel uygulamalar bulunmaktadır.

 Mustafa Ceylan Endüstri, 
bugün ürettiği ürünleri, Güney 
Amerika’dan Avustralya’ya uzanan 

tüm dünya coğrafyasına ihraç 
edilmekte olup, 30’un üzerinde 
ülkede direk ya da yetkili acenteler 
vasıtası ile satışını yapmaktadır. Yurtiçi 
pazarda sektörün en iyilerine hitap 
etmeye çalışan firmamız, yurtiçindeki 
servis ağı ile müşterilerine kesintisiz 
hizmet vermeye çalışmaktadır.

 Mustafa Ceylan Endüstri, uzun 
yıllara dayanan üretim ve mühendislik 
birikiminin desteğinde, müşteri 
odaklı yönetim anlayışı ile daima 
treyler sektörünün hizmetindedir.

Misyonumuz
Sürekli eğitimler sayesinde kendini geliştiren dinamik ekibimiz ile birlikte güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak satış 
öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetine ulaşmaktır.

Vizyonumuz
Ürettiğimiz ürünlerde, yurt içinde ve dışında, kalitesinden, dinamizminden ve müşteri memnuniyetinden hiçbir ödün vermeden 
sektörünün lider kuruluşu olmaktır.

BAŞARI HİKAYESİ
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 Mustafa Ceylan 
Endüstri olarak kaliteli ve 
seri üretim gerçekleştirebilme 
kabiliyetimizi artırmak için 
teknolojik gelişmelerin 
takipçisi olmanın ve bunları 
üretim süreçlerimize ak-
tarmamız gerektiğinin farkın-
dayız. Bu bağlamda üretim ve 
montaj operasyonlarımızda 
ergonomik olmayan ve 
seri olarak yapılması 
gereken taşıma, delme, 
kaynak operasyonu gibi 
proseslerde firmamız 
endüstriyel robotlarından 

faydalanmaktadır. Bunların 
yanı sıra üretimin bir çok 
noktasında işletmemize 
has olan özel otomasyon 
makineleri de bulunmaktadır. 
Robot ve otomasyon 
uygulamalarında kullanılan 
fikstürler, parçaların bağlanma 
konumlarını garanti ettiğinden 
hatalı üretimin yapılması 
ve hatalı ara mamullerin 
üretime girmesi engellenerek 
poke yoke (hata önleme) 
uygulaması da gerçekleşmiş 
olmaktadır.

Firmamızın temeli, 1974 yılında 
otomotiv sektörüne yönelik yedek 
parça üretimi yapılarak atılmıştır. 

1985 yılında damperli araçlar için teleskopik silindir 
ürünlerine yönelik imalatımız yoğunlaşmıştır. 

1998 yılında Mustafa Ceylan Hidrolik Makine ve 
Sanayi A.Ş. ünvanı ile ilk üretimini yapmıştır.

2001 yılında treyler dingilleri ve süspansiyon sistem-
leri üretimine başlanmıştır.

2004 yılında (o zamanki adıyla) ISO 9001:2000 kalite 
yönetim sistemi belgesi almıştır.

2005 yılında K.O.S. bölgesinde 10.000 m2’si kapalı 
yeni üretim alanına (şimdi ki yerine) taşınmıştır.

2006 yılında kurumsal logosunu şimdi kullandığı 
logosu ile değiştirmiştir.

2007 yılında treyler yaprak yayları üretimine 
başlamıştır. 

2009 yılında MRP sistemine geçilmiştir.

2010 yılında kapalı üretim alanını 20.000 m2’ye 
genişletmiştir.

2011 yılında treyler park ayakları üretimine başlan-
mıştır.

2013 yılında kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık 
verilmiş olunup 2023 yılı şirket hedefleri belirlenmiş, 
5 yıllık stratejik planlar ve uygulanacak faaliyetler 
çıkartılmıştır.

2014 yılında ERP sistemi alınmış, kurulum çalışma-
larına başlanmıştır.

2014 yılı Ağustos ayında şirket ünvanımız Mustafa 
Ceylan Endüstri A.Ş. şeklinde değişmiştir.

2014 yılı Eylül ayında firmamız aldığı karar ile te-
leskopik silindir ürün grubu imalatını tamamen 
durdurmuş, bu ürün grubundaki üretim ve sermaye 
gücünü diğer ürün gruplarına özellikle treyler din-
gilleri üretim grubuna kaydırmıştır.

2015 yılında treyler park ayakları MC PARS markası 
adı altında üretilmeye başlanmıştır.

Kilometre Taşları

Üretimin her anında...

Teknoloji ve Yenilikçilik

 Mustafa Ceylan 
Endüstri’de, üretim sürecinin 
başladığı ilk aşama olan ham 
madde girişinden başlayarak, 
üretim esnası ve nihai ürün 
sonrası olmak üzere üç farklı 
prosesde ilgili kalite kontrol-
ler yapılmaktadır. Satın alınan 
hammadde veya yardımcı mal-

zemelerin şartnamelerimize 
uygunluğu, işlenen parçaların 
uygun ölçü toleranslarında 
olup olmadığı, nihai ürünün 
müşteri spesifiklerine göre 
üretip üretilmediği kontrol 
edilmekte ve geriye yönelik 
olarak kayıt altına alınmak-
tadır.
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AR-GE
 Mustafa Ceylan Endüstri, 
değişimlere açık ve sürekli kendini 
yenileyen üretim ve yönetim yapısına 
sahiptir. Bu durum şirketimizin 
kuruluş aşamasından itibaren periyodik 
dönemlerde imalatına başladığı yeni 
üretim gruplarından da anlaşılabilir. 
Firmamız sürekli olarak sektördeki 
gelişmeleri yakından takip ederek ve 
kullanıcılardan geri gelen beslemeler 
sayesinde ürünlerini ve hizmetlerini 
iyileştirme ve yenilik getirme 
çabasındadır. Ayrıca üretim teknolojisi 
ve süreçlerinde iyileştirmelere 
giderek imal ettiği ürünleri daha 
kaliteli ve uygun şekilde üretme 
amacındadır. Bu bağlamda uzun 
yıllara dayanan üretim ve mühendislik 
birikimimiz desteği ile kurulan AR-
GE birimimizi üretim stratejilerimizin 
merkezi olarak kabul edebiliriz.
Ar-Ge birimimizdeki mühendis ve 
teknikerler ürünlerimizin tasarım 
ve imalat aşamalarını CAD-CAM 
yazılımları ile yönetmektedirler. 
Ürünün uygunluğunu tespit etmede 
ve iyileştirme çalışmalarında ise analiz 
programlarından faydalanmaktadırlar.

ÇALIŞANLARIMIZ
 Mustafa Ceylan Endüstri 
olarak, işletmelerin toplam kaliteyi 
bir felsefe olarak benimsemeleri 
ve ürünlerine yansıtabilmeleri için 

entelektüel insan kaynağına sahip 
olmaları gerektiğine inanıyoruz. 
Bu yüzden nitelikli iş gücümüz 
işletmemizin en önemli varlığıdır 
ve büyüyen başarımızın temelidir. 

 Tüm pozisyonlardaki çalışan-
larımız periyodik olarak firma içi 
eğitim sistemine tabi olmaktadırlar. 
Bu bağlamda Ar-Ge çalışanlarımızdan, 
montaj elamanlarımıza, pazarlama 
ekibimizden, sürücü arkadaşlarımıza 
değin tüm personelimizi sürekli ilgili 
eğitimlerden geçirerek mesleki gelişim 
süreçlerine katkıda bulunmaktayız. 
Bu sayede kalifiyeli ve motivasyonu 
yüksek insan gücüne sahip olarak 
geleceğe yönelik sürdürülebilir 
başarılar elde etmekteyiz.
Amacımız sadece kâra odaklı bir 
işletme olmak değil, aynı zamanda 
çalışanlarının uygun ortam ve 
şartlarda çalışmasını sağlamak, 
yaşam standartları ve kalitesini 
de artırmayı amaçlayan örnek bir 
kuruluş olmaktır. Bu bağlamda insan 
kaynakları politikamızın en temel 
öğesi; çalışanlarımızın memnuniyetini 
sağlamak ve bizle birlikte olmaktan 
gurur duyacakları bir kuruluş olmaktır. 
Hedefimize ulaşmak için ilkemiz; güven 
duyulan, huzurlu, adil, ekonomik ve 
sosyal hakları veren, kariyer gelişimine 
ve öğrenmeye olanak sağlayan çağdaş 
bir çalışma ortamı yaratmaktır.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
 Günümüz pazar şartlarında 
işletmelerin rakiplerinden bir adım 
önde olması için rekabet üstünlüğünün 
sağlanması gerekmektedir. Rekabette 
üstünlük ise kaliteli ürün ile hizmet, 
satış öncesi ve sonrası müşteri 
memnuniyeti sayesinde sağlanır. Bu 
düşünce ile kalite yönetim sistemimiz 
müşteri odaklı kalite kültürü 
temelleri üzerine inşa edilmiştir. 

 Ürünlerimizi ve süreçlerimizi 
istenilen toleranslarda tutmak 
amacıyla ürün tasarımlarından, 
imalatına, müşteriye sevkine kadar 
tüm birimlerimizde titiz bir çalışma 
izlenmektedir. Müşteri memnuniyetleri 
ve önerileri saha içi ve saha 
dışındaki görüşmeler ile düzenli 
olarak ölçülmektedir. Elde edilen 
veriler sürekli iyileştirme prensibi 
ile ürün tasarımız ve süreçlerimizi 
revize etmede kullanılmaktadır.

 Firmamız, imal ettiği ürünlerin 
kullanıma uygunluğunu ve yönetim 
sistemi yeterliliğini aldığı ilgili belgeler 
ile de tescillemiştir. Bu bağlamda 
firmamızda; ISO 9001:2008 kalite 
yönetim belgesi, TSE belgesi, Rusya 
GOST-R belgesi, treyler dingilleri için 
ECE R 13 fren test belgeleri mevcuttur.

“Rekabet = Müşteri Memnuniyeti”
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 Dünya da sanayi devrimi ile 
birlikte başlayan daha çok üretmeyi 
ve daha çok kazanmayı amaçlayan 
yaklaşım, bir yandan üretimi arttırırmış 
diğer yandan çalışma hayatıyla ilgili 
yasal düzenlemelerin yapılması 
gerekliğini beraberinde getirmiştir. 
 Dünyada ve ülkemizde de iş 
sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi 
çalışma yaşamındaki gelişmelere 
bağlı olarak benzer aşamalardan 
geçmiştir. Meslek hastalıklarının ve iş 
kazalarının önemli bir sorun olarak 
görülmesi sanayileşmenin gelişimi ile 
birlikte büyümüş, önem kazanmıştır. 
Sanayileşme sonucu üretim araçlarında 
ve üretim yöntemlerinde sağlanan 
gelişmeler, üretimin artması, buna 
bağlı olarak artan iş kazaları ve meslek 
hastalıkları insan odaklı yaklaşımı 
merkeze taşımış, bu yaklaşım çalışan 
sağlığı ve güvenliği anlayışla birleşerek 
yasal alt yapıların yeniden gözden 
geçirilmesini zorunlu kılmış, yeni 
yasal düzenlemeler yapılmasına zemin 
hazırlamıştır. 
 İş sağlığı ve güvenliği sorunları, 
bu sorunların yoğunluğu, yaşanan 
acıların büyüklüğü, toplumsal tepkiler 
çözüm arayışlarını hızlandırarak, 
yasal düzenlemeler yapılmasının 

zorunluluğunu ortaya koymuştur. 
 Yasal düzenlemeler yapılmış 
olsa da, günümüzde çalışanların 
sağlığı ve güvenliği tüm dünyada ve 
ülkemizde önemli bir konu olmaya 
devam etmektedir.
 Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün verilerine göre, bu gün 
dünyada 1,2 milyarı kadın olmak 
üzere 3 milyar civarında çalışan 
bulunmaktadır. Her gün yaşanan 
yaklaşık 1 milyon iş kazası, dünya 
genelindeki toplam gayrisafi hâsılanın 
yüzde 4’ünü alıp götürmektedir. İş 
kazasıve meslek hastalıkları sonucu her 
yıl 2,3 milyon insan, maalesef  hayatını 
kaybetmekte, çok daha fazla insan ise 
iş göremez hale gelmektedir.

ÜLKEMİZDE DURUM NASIL?

 Ülkemiz iş kazalarında 
dünya ortalamasının oldukça üstünde 
kalmaktadır. Bir başka şekilde 
söylenirse, İş kazalarında dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biriyiz. 
Maden, inşaat, tersane, gibi iş kolları 
başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan 
iş kazaları Avrupa Birliği ülkelerinin 
sekiz buçuk katı!

 TÜİK verilerine göre Türkiye 
de 2002-2013 yılları arasında: Toplamda 
880 bin iş kazası günde ortalama 219 iş 
kazası yaşandı, bu kazalarda 13 bin 442 
işçi hayatını kaybetti.
 2002 ’ yılın da iş kazalarından 
872 kişi hayatını kaybederken, 2013’te 
yılında iş kazaları sebebi ile 1.235 
vatandaşımız hayatını kaybetti.
 Ülkemizde iş kazalarının ciddi 
bir bölümünün resmi tutanaklara iş 
kazası olarak geçmediğini dolayısı ile 
bu rakamların sadece resmi makamlara 
ulaşan sayılar olduğu tam olarak Türkiye 
gerçeğini yansıtmadığını da biliyoruz. 
Ancak bu sayılar bile Türkiye’de 
yaşanan iş kazalarının boyutlarının ne 
kadar korkutucu olduğunun bir kanıtı 
olarak karşımızda duruyor.
 Hal böyle iken ülkemizde 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
azaltılmasına yönelik çalışmaların, 
önlemlerin bir an önce hızlı ve etkili 
bir şekilde hayata geçirilmesinin gereği 
ve önemi ortaya çıkıyordu.
 Bu gereklilik ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda iş güvenliği ile ilgili 2012 
yılında AB Normlarına uygun müstakil 
iş sağlığı ve güvenliği Kanununu 
yürürlüğe girdi.

6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’na

Hızlı Bakış
İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
neden olduğu maddi, manevi kayıplar, 
verimlilik ve itibar kayıpları dikkate 
alındığında işyerlerinde sağlık ve 
güvenlik önlemlerinin alınmasının 
çalışanlara, işverenlere ve tüm ülke 

insanlarına önemli kazanımlar 
sağlayacağı şüphesiz ortadadır. Bunun 
için işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetleri tüm çalışanların katılımıyla 
işverenin istekli ve sistemli çalışmalar 
yapması ile mümkün olacaktır.

Doğan ÇALLI
İSM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

UZMAN KALEMİ
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Bu yasa ile ülkemizde 
çalışanlar, 91 yıllık cumhuriyet 
döneminde ilk kez müstakil iş sağlığı 
ve güvenliği yasasına kavuşmuş oldu. 

İş sağlığı ve güvenliği yasası 
ülkemiz için yeni sayılabilir ama 
yürürlüğe girmesi ile geçen sürede 
işverenler ve çalışanlar açısından 
olumlu getirileri oldu. 

6331 sayılı Kanun, iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili iş yerlerinde en 
iyi koşulları hedefleyerek, çalışma 
ortamlarının sürekli iyileştirilmesi, 
gerekli tedbirlerin zamanında alınması 
için öncelikli işverene, sonrasında 
çalışanlara bazı yükümlülükler 
getirmektedir. Bu yükümlülükler 
ile de ülkemiz işyerlerinde daha 
sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarının 
oluşturulmasının temelleri atılmaktadır.

Kanunun iş hayatına getirdiği 
en önemli yenilik işçi, memur ayrımı 
olmaksızın tüm çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği hükümleri kapsamına alınmış 
olmasıdır.  Bununla birlikte Kanunun, 
çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde 
de önemli katkısı vardır. 

Bunlardan başlıcaları,
• Önleyici bir yaklaşım 

benimsenerek işyerlerinde risk 
değerlendirmesi yapılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Risk değerlendirmesi 
ile birlikte iş kazası veya meslek 
hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler 
yapılabileceği değil, iş kazası ve meslek 
hastalığının önlenmesi için alınacak 
önlemler esas olmuştur. 

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkili çalışan temsilcisi kavramı 
getirilmiştir.

• Çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki karar alma 
faaliyetlerine katılmaları sağlanmıştır..

• Bakanlık, mikro işletmelere 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
konusunda destek sağlaaya başlamıştır.

• İş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili hususları işverene 
iletme ve işverence uyulmayan hayati 
tehlike arz edenleri Bakanlığa bildirme 
hakkı getirilmiştir.

• İşyerlerinin toplu halde 
bulunduğu yerlerde, aynı işyerini birden 

fazla işverenin paylaşması durumunda 
veya birden fazla işyerinin bulunduğu 
yerlerde her bir işyerinin kendi sağlık 
ve güvenlik koşullarını sağlamasının 
yanında bu işyerlerinin birbirlerini 
etkilemesi muhtemel unsurlara sahip 
olmaları ve bu konularda ortaklaşa 
hareket etmelerine olanak tanınmış iş 
sağlığı ve güvenliği koordinasyonunun 
sağlanması temin edilmiştir.
 • Tüm işyerlerinin acil 
durumlara karşı hazır olması için 
ilkyardım, yangınla mücadele, afet, 
tahliye gibi durumlar için önceden 
tedbirli davranmaları istenerek, durum 
planları oluşturulmuştur
 • Elli ve daha fazla çalışanın 
bulunduğu ve altı aydan fazla süren 
işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturulmuştur..
 • Çalışan ciddi ve yakın 
tehlike ile karşı karşıya kaldığında, iş 
sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun 
bulunmadığı yerlerde ise işverene bu 
durumun giderilmesi için başvurarak 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınma hakkına sahip 
olmuştur. 
 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, tüm tarafların 
üzerlerine düşen görevleri yapmaları 
adına işveren ve çalışanlar adına yol 
gösterici olmuştur. Bununla birlikte 
bu kanun bir kısım işveren tarafından 
mali kayıp olarak görülmektedir.  Bazı 
işletme sahibleri 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, ile üretime mali 
olarak ilave bir yükün yüklendiğini 
düşünmekte, bu konuda hizmet almak 
istememekte ve gerekli çalışmayı 
yapmamaktadır. Çalışanlar tarafında 
ise; halk kültürümüzde; “bize bir şey 
olmaz”, “Kaç yıldır bu işi yapıyorum, 
bunca yıl bir şey olmamış şimdi mi 
olacak” tarzı yaklaşımlar iş sağlığı 
ve güvenliği kurallarının çalışanlar 
arasında hafife alınmasına, iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarında aktif  katılımın 
sağlanamamasına sebep olmaktadır.  
 Diğer taraftan da bazı 
fırsatçılar da bu kanunla ortaya çıkan 
ihtiyaç kalemlerini, alınması gereken 
hizmetleri sadece kazanç kapısı 
olarak görmekte, işverenleri yüksek 
maliyetlerle karşı karşıya bırakmakta, 

gerekli hizmeti vermeyerek bu 
kanundan işveren ve çalışan adına 
beklenen faydaların yeterince 
sağlanmasına engel olmaktadır. 
 Çalışma hayatında yaşana-
bilecek iş kazası, patlama, yangın 
gibi olaylar işyerinde maddi hasarlar 
oluşmasına, üretimin durmasına ve 
itibar kaybına neden olmaktadır. 
Ayrıca, sosyal güvenlik kurumlarına ve 
zarar gören çalışanlara yada yakınlarına 
ödenmek zorunda kalınan tazminatlar 
önemli boyutlara ulaşarak işletmelerin 
nakit akımlarının bozulmasına ve 
faaliyetlerinin aksamasına neden 
olabilmektedir. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarına neden olan çalışma 
ortamındaki fiziksel, kimyasal, 
mekanik, ergonomik ve biyolojik 
etmenler verimliliği de olumsuz yönde 
etkilemektedir. İşyerinde sağlık ve 
güvenlik önlemlerinin alınmaması 
ve yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi idari para cezalarına ve 
işyerlerinin kapatılmasına da neden 
olabilmektedir.
 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu uyulması gereken 
bir mecburiyetten ziyade, çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini destekleyen, 
verim ve kaliteyi arttıran bir araç 
olduğu gerçeği iş sağlığı güvenliğinin 
tüm taraflarınca anlaşılmalıdır.
 İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının neden olduğu maddi, 
manevi kayıplar, verimlilik ve 
itibar kayıpları dikkate alındığında 
işyerlerinde sağlık ve güvenlik 
önlemlerinin alınmasının çalışanlara, 
işverenlere ve tüm ülke insanlarına 
önemli kazanımlar sağlayacağı şüphesiz 
ortadadır. Bunun için işyerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği faaliyetleri tüm 
çalışanların katılımıyla işverenin istekli 
ve sistemli çalışmalar yapması ile 
mümkün olacaktır.

KAYNAKLAR;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
(R.G.T.20.06.2012 - R.G.No: 28726)
Mesut Karip  http://blog.milliyet.com.tr/antalyali
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kitabı 
(ÇSGB) Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Politika 
Belgeseli  (ÇSGB)
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İnşaat sektörü, doğrudan ve dolaylı 
olarak bünyesinde barındırdığı 
çeşitlilikle ülke kalkınmasına 

ve ekonomisine en önemli katkıda 
bulunan bir iş koludur. Son yıllarda 
Türkiye’de inşaat sektöründe iş sağlığı 
ve iş güvenliği konusu ön plana çıkmış 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme 
isteği ve bu konudaki uyum çalışmaları 
ve inşaat sektörünün uluslararası 
platformda birçok projede yer alması 
iş sağlığı ve iş güvenliğini olumlu yönde 
etkilemiştir.
 Uluslararası ve ulusal düzeyde 
alınan önlemlere rağmen, birçok çalışan 
yapı alanlarında çeşitli tehlikelere 
maruz kalmaktadır. Maruz kalınan bu 
çalışma hayatındaki kişiler-in meydana 
gelen kazalar sonucunda ölmesine, 
yaralanmasına ve hastalanmasına 
sebep olmaktadır. İş sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda yeterli düzeye 
ulaşamayan ülkelerin ekonomileri 
de dolaylı olarak zarar görmektedir. 
Bu nedenle iş kazası ve meslek 
hastalıklarının azaltılması konusunda 
toplumsal bilincin arttırılmasının çok 
büyük bir önemi olduğu aşikardır.
 İş güvenliği ve iş sağlığı 
konusunda yapılan birçok çalışmada ve 
istatistiklerde ülkemizdeki iş kazalarının 
sayısının dünya ortalamasının çok 
üzerinde olduğu vurgulanmaktadır. 
Yapı işleri, ülkemizde iş kazalarının 
en fazla görüldüğü sektördür. Çalışan 
devrinin yüksek olması, çalışma 
alanının geniş ve dağınık olması, işlerin 
süreli ve geçici olması, eğitimsiz ve 
vasıfsız işçilerin çalıştırılması, aynı 
sektör içinde birbirinden çok farklı iş 
kollarının bulunması yap işlerinde sağlık 
ve güvenlik önlemlerinin belirlenip 
uygulanmasını da zorlaştırmaktadır.
 İş kazaları, can kayıpları 
ve ciddi sakatlıklara yol açması 
bakımından önemli bir sosyal 
sorun durumundayken, işletmeler 
için büyük miktarda maddi kayıp 

anlamına gelmektedir. İş kazaları ve 
hastalıklardan dolayı çalışanların işe 
devamsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan 
iş günü kayıpları da bu maliyetlerin 
önemli bir parçasıdır. İş kazalarının 
kabul edilebilir düzeye indirilmesi hem 
iş günü kaybı gibi doğrudan maliyetleri 
azaltmakta, hem de çalışanın devamlılığı 
ve bunun sonucu olarak verimliliğini 
arttırarak işletme karlılığının 
artmasına katkıda bulunmaktadır.
 Son yirmi yıldır özellikle 
yapım endüstrisinde karşılaşılan 
tehlikelerin sıklığına ve alınan 
güvenlik önlemlerine artan bir ilgi 
görülmektedir. Bu ilgi, iş sağlığı ve iş 
güvenliği eğitiminde bir artışa ve “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 
uygulanmasında doğrudan bir etkiye 
sebep olmaktadır. Özellikle İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinde geçen birçok madde 
yapı sektörü ile oldukça ilgili olması 
sebebi ile, yönetmeliğin yapım 
işlerinin gerçekleştirilmesi evresinde 
eksiksiz uygulanması gerekmektedir.
 Genellikle güvenlik talimatları 
küçük fi rmalarda, informal ve yazısız 
olarak uygulanmaktadır. Firma 
büyüklüğü arttıkça, güvenlik talimatları 
daha resmi, daha gelişmiş ve yazılı 
olarak yapılmaktadır. Bu türden kural, 
talimatların iş yerlerinde eksiksiz 
uygulanması oluşabilecek kazara 
karşı alınabilecek en etkili yöntemdir.
 İş kazalarının en çok 
gerçekleştiği sektörlerden biri 
de inşaat sektörüdür. Bu durum 
yalnızca gelişmekte olan ülkelerin 
değil, gelişmiş ülkelerin de bir 
sorunudur. Şantiye ortamları iş 
kazaların meydana gelmesi için uygun 
ortamlardır. Bu kazaların önüne 
geçmek yalnızca çalışanın emniyetli 
çalışması ve kendi kendini emniyete 
alması ile mümkün olmamaktadır. 
Çalışanlar şantiyede diğer çalışanların 

yaptıkları işlerden de etkilenmektedir. 
Oluşabilecek her türlü iş kazalarının 
önlenmesi için şantiyelerde bütün 
çalışanların korunacağı planlı bir iş 
güvenliği çalışması uygulanmalıdır.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

 Dünyada ve ülkemizde 
sanayileşme ve teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, işyerlerinde çalışan 
kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bir takım sorunlar ortaya çıkmış, bu 
durum iş verimini azalttığı ve işletmeyi 
tehlikeye soktuğu için işyerlerinde 
çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan 
birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe 
konmuştur. Ancak bu düzenlemelerin 
zamanla yetersiz olduğu görülmüş, 
yapılan çalışmalar ve araştırmalar 
sonucunda “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” 
kavramı doğmuş ve konuya bilimsel 
olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.
İşçi sağlığı kavramı için Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 1950 yılında 
karma bir komisyon kurarak, işçi 
sağlığının amaçlarını içine alan 
bir tanım yapmışlardır. Bu tanım, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
112 (1959) sayılı tavsiye kararı ile üye 
ülkelere duyurulmuştur. “işçi sağlığı şu 
amaçları kapsayan bir hizmet zinciridir: 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İnşaat
Sektöründeki Yeri ve Önemi

anlamına gelmektedir. İş kazaları ve 
hastalıklardan dolayı çalışanların işe 
devamsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan 
iş günü kayıpları da bu maliyetlerin 
önemli bir parçasıdır. İş kazalarının 
kabul edilebilir düzeye indirilmesi hem 
iş günü kaybı gibi doğrudan maliyetleri 
azaltmakta, hem de çalışanın devamlılığı 
ve bunun sonucu olarak verimliliğini 
arttırarak işletme karlılığının 
artmasına katkıda bulunmaktadır.
 Son yirmi yıldır özellikle 
yapım endüstrisinde karşılaşılan 
tehlikelerin sıklığına ve alınan 
güvenlik önlemlerine artan bir ilgi 

UZMAN KALEMİ

Ahmet Çağatay AKKUŞ
İSM Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi İş Güvenliği Uzmanı
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Bu tavsiye kararına göre, “İş sağlığı 
hizmetleri” terimi bir işyerinin içinde 
ya da yakınında, “a) İşçileri, işlerinden 
yada işin yapıldığı koşullardan 
kaynaklanabilecek her türlü zarardan 
korumak, b) Özellikle işin işçiye uygun 
hale getirilmesi ve işçilerin uygun 
oldukları işlerde çalıştırılmaları ile, 
işçilerin fi ziksel ve mental uyumuna 
katkıda bulunmak, c) İşçilerin olası 
en yüksek düzeyde fi zik ve mental 
iyilik durumlarını oluşturmak ve 
sürdürmede katkıda bulunmak,” 
amaçlarıyla kurulan hizmettir.
 Ülkemizde iş güvenliği ve 
iş sağlığı ile ilgili olarak ilk yasal 
düzenleme 1930 yılında “Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu”dur. Bu kanun 
biçimsel bazı nedenlerle, Anayasa 
Mahkemesi tarafından 12.05.1970 
tarihli kararla tamamen iptal edilmiş, 
yerini 25.08.1971 tarihinde çıkarılan 
1475 sayılı İş Yasası’na bırakmıştır. 
2003 yılında ise en son yürürlükte 
olan 1475 sayılı kanun yürürlükten 
kaldırılmış, 4857 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmiştir. Son olarakta 
30.06.2012 tarihi 28726 Resmi Gazete 
yayınlanarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu müstakil bir kanun 
haline gelmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 4857 sayılı İş Kanununa göre 
“bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan 
gerçek kişiye işçi”tanımı 6331 sayılı 
kanunda Çalışan olarak değiştirilmiş 
ve tanımı “Kendi özel kanunlarındaki 
statülerine bakılmaksızın kamu veya 
özel işyerlerinde istihdam edilen 
gerçek kişiyi” ifadesi konulmuştur. 
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek 
veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşları, İşyeri: 
Mal veya hizmet üretmek amacıyla 
maddi olan ve olmayan unsurlar ile 
çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin 
işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile 
nitelik yönünden bağlılığı bulunan 
ve aynı yönetim altında örgütlenen 
işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden ve mesleki 
eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler 
ve araçları da içeren organizasyonuna 
“işyeri” denir tanımını yapmıştır.
 Bu tanımlamalar 
kapsamında İş sağlığı ve güvenliği 

kavramı, işyerlerindeki çalışma 
koşullarının sağlık ve güvenlik 
içinde olmasının temin edilmesi ve 
iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
azaltılmasının sağlanması olarak ifade 
edilebilmektedir. Diğer bir tanım 
ise: “İşyerlerinde işin yürütülmesi 
sırasında, çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek 
koşullardan korunmak amacıyla yapılan 
sistemli ve bilimsel çalışmalardır.”
 İş güvenliği hukuki açıdan, 
“işin yapılması sırasında işçilerin 
karşılaştığı tehlikelerin ortadan 
kaldırılması veya azaltılması 
konusunda, esas olarak işverene, 
kamu hukuku temelinde getirilen 
yükümlere ilişkin hukuk kurallarının 
bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır. 
İşçi sağlığı ise; çalışanın vücut, akıl ve 
ruh sağlığı olarak tanımlanmaktadır.
 Birçok uzmanlık alanından 
bilim insanlarının çalışmaları 
sonucunda günümüzde bir bilim dalı 
haline gelen iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim sürecindeki ve toplum 
yaşamındaki değişimlere bağlı olarak 
dinamik bir gelişim göstermiştir. 
Üretim araçlarında ve yöntemlerindeki 
değişim sonucunda çalışanların sağlık 
ve güvenlik sorunları da çoğalmış ve 
giderek önem kazanmaya başlamıştır.

İş Kazaları ve İnşaat Sektörü

 6331 sayılı kanunda iş kazası 
“İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren 
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da 
bedenen engelli hâle getiren olay” 
olarak tanımlanmıştır.
 Sözlük anlamıyla kaza; 
İstem dışı veya umulmayan bir olay 
dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin 
veya bir aracın zarara uğraması 
olayıdır diye ifade edilir. Kaza; 
ihmal, tedbirsizlik, dikkatsizlik veya 
herhangi bir işte ehliyetsizlik sonucu, 
ani olarak ve istenmeden meydana 
gelen, sonunda maddi ve manevi bir 
kayba veya üzüntüye neden olan bir 
olaydır. Bir olayın, iş kazası olarak 
kabul edilebilmesi için yukarıdaki 
tanıma şu özelliklerin de eklenmesi 
gerekmektedir: (1) Olayın iş ile ilgili 
olması, (2) olayın iş yerinde meydana 

gelmesi, (3) olayın işçiyi hemen ya da 
sonradan bedensel veya ruhsal bir 
arızaya uğratması. İş kazası kavramının 
ülkemizdeki hukuki yapısının 
değerlendirilmesinde 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu esas alınmıştır. Bu yasanın 
iş kazasını tarif  eden 13. Maddesi 
şöyledir: “İş kazası, aşağıdaki hal ve 
durumlardan birinde meydana gelen 
ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen arızaya uğratan 
olaydır.
 a) Sigortalının işyerinde 
bulunduğu sırada,
 b) (Değişik: 17/4/2008-
5754/8 md.) İşveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı 
kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 
nedeniyle,
 c) Bir işverene bağlı olarak 
çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda,
 d) (Değişik: 17/4/2008-
5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki emziren kadın 
sigortalının, iş mevzuatı gereğince 
çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,
 e) Sigortalıların, işverence 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında, meydana gelen 
ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle 
getiren olaydır.
 Çalışma hayatı; çalışanın 
bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik 
düzeyini belirleyen en önemli etkendir. 
İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve 
değişen dinamik yapısı ile gelişmekte 
olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş 
sanayi ülkelerinde de toplumun 
gündemindedir.
 Her yıl azımsanmayacak sayıda 
insan çok rahatlıkla engellenebilecek ve 
hukuken de engellenmesi zorunlu olan 
iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
yaşamını yitirmekte veya engelli hale 
gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(ILO) verilerine göre; 2.3 milyon kişi iş 
meslek hastalıkları ve kazaları sonucu 
her yıl ölmektedir. Ayrıca, yaralanmalar 
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açısından bakıldığında her gün 860 bin 
iş kazası yaşanmakta, meslek hastalığı 
ve iş kazalarının doğrudan ya da dolaylı 
maliyeti, dünya çapında 280 milyar $ 
olarak tahmin edilmektedir.
 Tabi neden iş kazalarının en 
fazla olduğu sektör olarak baktığımız 
da yaz döneminin inşaat sektörünün en 
verimli ve iş faaliyetlerinin fazla olduğu 
bir zaman dilimi olmasıdır. Bu yüzden 
yoğun bir çalışma sürecinden çıkıp, 
hiç ara vermeden işe devam etmenin 

işçiler üzerinde yarattığı yorgunluk 
ve bu yorgunluğun sonucunda artan 
dikkatsizliğin kazalara sebep olabileceği 
düşünülmektedir. Yaz aylarındaki uzun 
çalışma saatleri ve sıcak havanın işçiler 
üzerindeki olumsuz etkileri bu duruma 
sebep olarak gösterilebilir.Günün ilk 
saatlerinde uykusuzluk, güne alışamama 
gibi sebeplerden dolayı insanların 
kaza yapma eğilimlerinin daha fazla 
olması düşünülmektedir. Günün 
son saatlerinde ise, tüm gün çalışmış 

olmanın verdiği yorgunluk ve stres 
işçiler üzerinde dikkatin azalmasına ve 
kaza yapma olasılıklarının artmasına 
sebep olmaktadır. Türkiye’de 2011-
2013 yılları arasında meydana gelen 
iş kazaları incelendiğinde, inşaat 
sektöründeki iş kazalarının tüm 
kazalara oranının yaklaşık %9-11 
arasında değiştiği görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile ülkemizde meydana 
gelen her 10 iş kazasından biri inşaat 
sektöründe gerçekleşmektedir.

 Tablo 2’de verilen kaza 
tiplerini meydana getiren nedenleri 
üç başlık altında inceleyebiliriz: 1. 
doğrudan nedenler, 2. dolaylı nedenler, 
3. ana nedenler.
Doğrudan nedenler; zehirleyici, 
patlayıcı gaz, toz vb. tehlikeli maddeler 
ile mekanikse, elektriksel, kimyasal 

gibi yüksek enerji kaynaklarının ve 
radyasyonun yol açtığı nedenlerdir.
 Dolaylı nedenler; güvenliksiz 
çalışma ve güvenliksiz çalışma 
koşullarıdır. Gerekli emniyet önlemleri 
alınmaksızın yapılan çalışma koşulları 
anlamında kullanılan güvenliksiz 
çalışmaya; ekipmanın hatalı ya da 

uygunsuz kullanımı, ekipmanın 
bakım ve onarımının zamanında 
yapılmaması, alet ve makinelerin 
zamanında kullanılmaması, koruyucu 
malzemelerin kullanılmaması gibi 
nedenlerin yol açtığı durumlardır.

2011 2012 2013

İş Kazası + Meslek Hastalığı Sayısı 69924 75266 79122

İş Kazası + Meslek Hastalığı Ölüm Sayısı 1710 745 1360

İş Kazası + Meslek Hastalığı Sürekli İş Göremezlik 2216 2209 4107

İnşaat Sektörü Ölümcül Olmayan Yaralanmalar 319809 309884 191389

İnşaat Sektörü İş Kazası Sayısı Toplamı 7765 9209 14880

İnşaat Sektörü Olum Sayısı Toplamı 570 256 520

İnşaat Sektörü İş Kazası Sürekli İş Göremezlik Toplamı 407 568 220

Kaza Tipleri

İnşaat Türü

Bina 

İnşaatı

Yol 

İnşaatı

Köprü 

İnşaatı

Baraj 

İnşaatı

Tünel 

İnşaatı

Yüksekten düşme 49,23 5,76 15,71 11,32 9,62

Elektrik çarpması 9,08 0,82 0,71 3,61 0,00

Malzeme düşmesi 9,23 6,79 9,29 21,6 42,31

Yapı makineleri kazası 1,65 25,31 8,57 16,2 7,69

Trafik kazaları 0,87 18,31 3,57 9,04 5,77

Yapı Kısmının çökmesi 4,57 0,41 3,57 0,6 0,00

Kazı kenarının çökmesi 2,34 1,85 6,43 0,00 1,92

Malzeme sıçraması 3,79 6,17 5,71 4,22 0,00

Patlayıcı madde kazası 0,67 10,49 5,00 4,82 15,38

Diğer tip kazaları 18,57 24,07 41,43 26,5 17,31

Toplam 100 100 100 100 100

 

Tablo 1. 20011-2013 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen iş kazaları

2011 2012 2013

İş Kazası + Meslek Hastalığı Sayısı 69924 75266 79122

İş Kazası + Meslek Hastalığı Ölüm Sayısı 1710 745 1360

İş Kazası + Meslek Hastalığı Sürekli İş Göremezlik 2216 2209 4107

İnşaat Sektörü Ölümcül Olmayan Yaralanmalar 319809 309884 191389

İnşaat Sektörü İş Kazası Sayısı Toplamı 7765 9209 14880

İnşaat Sektörü Olum Sayısı Toplamı 570 256 520

İnşaat Sektörü İş Kazası Sürekli İş Göremezlik Toplamı 407 568 220

Kaza Tipleri

İnşaat Türü

Bina 

İnşaatı

Yol 

İnşaatı

Köprü 

İnşaatı

Baraj 

İnşaatı

Tünel 

İnşaatı

Yüksekten düşme 49,23 5,76 15,71 11,32 9,62

Elektrik çarpması 9,08 0,82 0,71 3,61 0,00

Malzeme düşmesi 9,23 6,79 9,29 21,6 42,31

Yapı makineleri kazası 1,65 25,31 8,57 16,2 7,69

Trafik kazaları 0,87 18,31 3,57 9,04 5,77

Yapı Kısmının çökmesi 4,57 0,41 3,57 0,6 0,00

Kazı kenarının çökmesi 2,34 1,85 6,43 0,00 1,92

Malzeme sıçraması 3,79 6,17 5,71 4,22 0,00

Patlayıcı madde kazası 0,67 10,49 5,00 4,82 15,38

Diğer tip kazaları 18,57 24,07 41,43 26,5 17,31

Toplam 100 100 100 100 100

 

Tablo 2. Kaza Tipleri

 Tablo 1 incelendiğinde 
Türkiye’de 2013 yılında meydana 
gelen iş kazası sayısı 79122, iş kazasına 
bağlı ölüm sayısı 1360, sürekli iş 
göremezlik sayısı 4107, ölümcül 
olmayan yaralanmalar sayısı 191389 
olduğu görülmektedir. İş kazaları 
inşaat sektörü için değerlendirildiğinde 
sektördeki iş kazaları sayısı 14880, can 
kaybı sayısı 520, sürekli iş göremez 
sayısı 220 olarak tespit edilmiştir.

 2007 yılında yayımlanan bir 
araştırmada farklı inşaat şantiyelerine 
göre kaza tiplerinin dağılımı incelen-
miş araştırmada 5239 olaya ilişkin 
veriler incelenerek kaza tiplerine il-
işkin bir tablo hazırlanmıştır (Tablo 2). 
Tablo 2’de inşaat sektörünün önemli 
sayılan beş alanına ilişkin 10 iş kazası 
turunu kapsayan kaza dağılımları.
Tablo 2 incelendiğinde bina inşaat-
larında en çok meydana gelen kaza 
tipinin %49,23 ile “yüksekten düşme” 
olduğu görülmektedir. Yol inşaatların-
da %25,31 ile “yapı makineleri kazası”, 
köprü inşaatlarında %15,71 ile “yükse-
kten düşme”, baraj ve tünel inşaatın-
da ise en çok “malzeme düşmesi” ka-
zası görülmektir. Bina inşaatlarındaki 
kaza tipleri incelendiğinde ikinci sırayı 
“malzeme düşmesi”, üçüncü sırayı “el-
ektrik çarpması” almaktadır.
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 Ana nedenler ise, (1) yönetimin 
iş güvenliği politikası ve uygulamaları 
(iş güvenliğine verdiği önem, üretim-
iş güvenliği hedefi, sorumluluk ve 
yetkinin dağıtılması, eğitim, uygun-
yeterli kontrol vb.), (2) personele ilişkin 
faktörler (yetenek, eğitim, motivasyon, 
fiziksel ve zihinsel yeterlilik, bireysel 
dikkatliler ve performans), (3) çevre 
faktörleri (sıcaklık, nem, basınç, toz, 
gaz, buhar, gurultu, aydınlatma vb.).
 İnşaat sektöründeki iş 
kazalarının önlenmesi, can kaybı 
ve yaralanma sayılarının azaltılması 
için öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu (2012) 4. maddesinde tanımlı 
“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık 
ve güvenliğini sağlamakla yükümlü 
olup bu çerçevede;” ifadesinin altında 
yazılı yükümlülüklerin eksiksiz yerine 
getirilmesi gerekmektedir.

İşverenin Genel Yükümlülüğü

 MADDE 4 – (1) İşveren, 
çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup 
bu çerçevede;
 a) Mesleki risklerin önlenmesi, 
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 b) İşyerinde alınan iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve 
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 c) Risk değerlendirmesi yapar 
veya yaptırır.
 ç) Çalışana görev verirken, 
çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden 
işe uygunluğunu göz önüne alır.
 d) Yeterli bilgi ve talimat 
verilenler dışındaki çalışanların 
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere 
girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 (2) İşyeri dışındaki uzman 
kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, 
işverenin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz.
 (3) Çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki yükümlülükleri, 
işverenin sorumluluklarını etkilemez.

 (4) İşveren, iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerinin maliyetini 
çalışanlara yansıtamaz.

 Bu yükümlülükler üç ana 
başlık altında toplanmıştır:
 (1) İşveren, işçilerin sağlığını 
ve güvenliğini korumak için mesleki 
risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi 
almak, organizasyonu yapmak, araç ve 
gereçleri sağlamak zorundadır.
 (2) İşveren, sağlık ve 
güvenliğin korunması ile ilgili 
önlemlerin alınmasında risklerin 
önlenmesi, önlenmesi mümkün 
olmayan risklerin değerlendirilmesi, 
risklerle kaynağında mücadele edilmesi 
vb. gibi (yönetmelikte kapsamlı 
verilmiş) prensipleri izleyecektir.
 (3) İşveren, işyerinde yapılan 
işlerin özelliklerini dikkate alarak; 
kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal 
madde ve preparatların seçimi, 
işyerindeki çalışma düzeni gibi konular 
da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği 
yönünden tüm riskleri değerlendirir. 
Bir işçiye herhangi bir görev 
verirken, işçinin sağlık ve güvenlik 
yönünden uygunluğunu göz önüne 
alır. Yeni teknolojinin planlanması ve 
uygulanmasının, işçilerin sağlığı ve 
güvenliğine etkisi konusunda işçiler 
veya temsilcileri ile istişarede bulunur. 
Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel 
yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat 
verilen işçilerin girebilmesi için uygun 
önlemleri alır.
 
 Yukarıda da verilen istatistiksel 
verilere bakıldığında İnşaat sektörünün 
tüm ülkeler ve kendi ülkemiz için iş 
sağlığı ve iş güvenliği açısından en 
büyük ve en acı bir yara olduğunu 
görmekteyiz. Bakıldığında evet yapı 
sektörü tehlikeleri ve barındırdığı 
riskleri barındıran en önemli sektör 
olsa da inancım önleme anlamında 
önüne geçilebilecek en rahat ve kolay 
bir sektördür. 
 İnşaat sektöründe meydana 
gelen kazalarda beş farklı unsurun 
daha ön planda olduğu görülmüştür: 
(1) Yüksekten düşme, (2) malzeme 
düşmesi, (3) elektrik çarpması, (4) yapı 
makineleri kazası, (5) patlayıcı madde 

kazası. Kazaları oluşturan başlıca 
nedenlerin ortadan kaldırılması için İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte 
yürürlükte olan konu ile ilişkili kanun 
ve yönetmelikler (5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu vb.) 
eksiksiz uygulanmalıdır.
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SEKTÖREL BAZDA KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIM KULLANIMI
Çalışma hayatının olmazsa 

olmazıdır Kişisel koruyucu 
donanımlar. Sektörel bazda kullanılan 
bu donanımların çeşitlerinden 
bahsetmeden önce kişisel koruyucu 
donanımın tanımına bakılmalıdır:

Kişisel koruyucu donanım (KKD):
 29/11/2006 tarihli ve 26361 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği esas alınmak üzere;
 1) Çalışanı, yürütülen işten 
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği 
etkileyen bir veya birden fazla riske 
karşı koruyan, çalışan tarafından 
giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca 
uygun olarak tasarımı yapılmış tüm 
alet, araç, gereç ve cihazları,
 2) Kişiyi bir veya birden fazla 
riske karşı korumak amacıyla üretici 
tarafından bir bütün haline getirilmiş 
cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş 
donanımı,
 3) Belirli bir faaliyette 
bulunmak için korunma amacı 
olmaksızın taşınan veya giyilen 
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir 
veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu 
cihaz, alet veya malzemeyi,
 4) Kişisel koruyucu donanımın 
rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması 
için gerekli olan ve sadece bu tür 
donanımlarla kullanılan değiştirilebilir 
parçalarını ifade eder.’
 İnsanlar, yaratılışları gereği 
dışarıdan gelecek tehlikelere karşı 
kendilerini korumaya yönelik
refleksler geliştirmişlerdir. Ancak 
bu davranışlar gözle görülebilen 
tehlikelere karşı oluşmaktadır. Örneğin; 
tozlu bir bölgeden geçerken ağzını 
burnunu elle kapatması ve gözlerine 
toz girmesini önlemek amacıyla 
gözlerini kısması veya fena kokulu bir 
yerden geçerken burnunu kapatması 
gibi hareketler yapmaktadır. Ancak 
çalışılan ve üretim yapılan ortamlarda 

oluşan tehlikelere karşı kendini 
koruyabilmesi, gerek uygulanan üretim 
yöntemi gerekse girdi olarak kullanılan 
maddelerin sahip oldukları özellikler 
nedeniyle önemli hale gelmektedir. 
Bu maddelerin, zararlı etkilerinden 
korunma sağlanmadıkça vücudun belli 
organları üzerindeki etkileri kalıcı ve 
zararlı hale gelecektir. Alınan teknik 
önlemlerin yetersiz kaldığı veya,  
acil durumlarda oluşan tehlikeden 
kaynaklanabilecek iş kazası ve mesleki 
maruziyetlerden çalışanları korumak 
veya etkilerini en aza indirmek için 
kullanılmak üzere kişisel koruyucu 
donanımlar geliştirilmiştir. Kişisel 
koruyucu donanımları tüm çalışanlar 
işe başlamadan önce takmalı, giymeli 
ve bu donanımları vücudunun bir 
parçası olarak görmelidirler.
 2012 Yılında yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı 
ve güvenliği kanunla iş kazalarının 
azaltılması açısından büyük bir adım 
atılmıştır. Devlet, işveren ve çalışan 
olmak üzere herkesin görev, yetki 
ve sorumlulukları belirlenmiştir. 
Çalışanlar için hayati önem taşıyan 
KKD’lerin hangi sektörlerde 
kullanılacağı aşağıda listelenmiştir:

KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIMLARIN LİSTESİ:

 1.BAŞ KORUYUCULARI 
1.1. Endüstride kullanılan 
koruyucu baretler; 
 
 1.1.1. İnşaat işleri, özellikle 
iskeleler ve yüksekte çalışma 
platformlarının üstünde, altında veya 

yakınında yapılan işler, kalıp yapımı 
ve sökümü, montaj ve kurma işleri, 
iskelede çalışma ve yıkım işleri
 1.1.2. Çelik köprüler, çelik 
yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik 
yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 
haddehaneler, büyük konteynırlar, 
büyük boru hatları, ısı ve enerji 
santrallerinde yapılan çalışmalar
 1.1.3. Tüneller, maden ocağı 
girişleri, kuyular ve hendeklerde 
yapılan çalışmalar
 1.1.4. Toprak ve kaya işleri
 1.1.5. Yeraltında ve 
taşocaklarında yapılan işler, hafriyat 
işleri, kömür işletmelerinde yapılan 
dekapaj işleri
 1.1.6. Cıvatalama işleri
 1.1.7. Patlatma işleri
 1.1.8. Asansörler, kaldırma 
araçları, vinç ve konveyörler civarında 
yapılan işler
 1.1.9. Yüksek fırınlar, ergitme 
ocakları, çelik işleri, haddehaneler, 
metal işleri, demir işleme, presle sıcak 
demir işleme, döküm işleri
1.1.10. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, 
makinalar, silolar, bunkerler ve boru 
hatlarında yapılan işler
 1.1.11. Gemi yapım işleri
1.1.12. Demiryolu manevra işleri
1.1.13.  Mezbahalarda yapılan işler de
düşen cisimlere ve çarpmaya karşı 
koruma sağlamak için kullanılmaktadır.
 1.2. Saçlı derinin korunması 
(kepler, boneler, siperlikli veya 
siperliksiz saç fileleri)
 1.3. Koruyucu başlık 
(kumaştan veya geçirimsiz kumaştan 
yapılmış boneler, kepler, gemici 
başlıkları ve benzeri),

UZMAN KALEMİ

Uğur CINGIL
İSM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
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2. KULAK KORUYUCULARI

 2.1. Kulak tıkaçları ve benzeri 
cihazlar
 2.2. Tam akustik baretler
 2.3. Endüstriyel baretlere 
uyan kulaklıklar
 2.4. Düşük frekanslı kapalı 
devre haberleşme alıcısı olan kulak 
koruyucuları
 2.5. İç haberleşme donanımlı 
kulak koruyucuları,
 Kullanıma alanları;
 Metal şekillendirme presleriyle 
çalışma, Pnömatik matkaplarla çalışma, 
Havalimanlarının yer işletmelerinde 
çalışanların yaptığı işler , Kazık 
çakma işleri, Ağaç ve tekstil işlerin de 
çalışanları rahatsız edici gürültülerden 
korunması amacı ile üretilmiş kişisel 
koruyucu donanımlardır.

3.GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

 3.1.Gözlükler
 3.2.Kapalı gözlük (dalgıç tipi 
gözlük)
 3.3. X-ışını gözlüğü, lazer 
ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, 
görünür radyasyon gözlükleri
 3.4.Yüz siperleri
 3.5.Ark kaynağı maskeleri 
ve baretleri (elle tutulan maskeler, 
koruyucu baretlere takılabilen maskeler 
veya baş bantlı maskeler).
Kullanım alanları;
Kaynak yapma, öğütme ve ayırma 
işleri, Sızdırmazlık sağlamak için 
yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile

yontma, şekillendirme işleri, Cıvatalama 
işleri,  Talaş çıkaran makinelerde 
yapılan talaş toplama işleri, 

Presle sıcak demir işleme, Artıkların 
parçalanması ve uzaklaştırılması işleri, 
Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek 
kullanıldığı işler, Asit ve baz 
çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı 
temizlik maddeleriyle yapılan işler, Sıvı  
spreylerle çalışma, Ergimiş maddelerle 
veya onların yakınında çalışma, 
Radyant ısı ile çalışma, Lazerle çalışma, 
Biyolojik ajanlarla çalışılan işler de 
çalışanların göz ve yüzünü koruma 
amacı ile üretilmiş kişisel koruyucu 
donanımlardır.

4.SOLUNUM SİSTEMİ 
KORUYUCULARI

 4.1. Gaz, toz ve radyoaktif  toz 
filtreli maskeler
 4.2.Hava beslemeli solunum 
cihazları
 4.3.Takılıp çıkarılabilen 
kaynak maskesi bulunduran solunum 
cihazları
 4.4.Dalgıç donanımı
 4.5.Dalgıç elbisesi
 Kullanım alanları;
 Yetersiz oksijen veya zararlı 
bir gazın bulunabileceği konteynırlar, 
kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel 
fırınlarda yapılan çalışmalar, Yüksek 
fırınlara yükleme yapılan alanlardaki 
çalışmalar, Yüksek fırınların gaz 
boruları ve gaz konvertörleri 
civarındaki çalışmalar, Ağır metal 
dumanlarının bulunabileceği yüksek 
fırın kapakları civarındaki çalışmalar, 
Toz bulunması muhtemel, fırın içi 
döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan 
çalışmalar, Toz oluşumunu önlemenin 
yetersiz olduğu sprey boyama 
işleri, Kuyularda, kanalizasyon ve 
kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı 
sahalarında yapılan çalışmalar, Sağlık 
ve güvenlik riski meydana getirebilecek 
düzeyde toz oluşan işler, Soğutucu gaz 
kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma 
tesislerinde yapılan çalışmalar, 
Biyolojik ajanların olduğu işler de 
çalışanları zehirlenme , pnömokonyoz 
( akciğer hastalığı) vs. tehlikelere karşı 
koruma amacıyla üretilmiş kişisel 
koruyucu donanımlardır.

kİşİSel
korUyUCU
donanıM

kUllanMaMa,
kazalara
yol açar !
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5. EL VE KOL KORUYUCULARI

 5.1.Özel koruyucu eldivenler:
 5.1.1 M a k i n e l e r d e n 
(delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
 5.1.2. Kimyasallardan
 5.1.3. Elektrikten
 5.1.4. Sıcak ve soğuktan
 5.2.Tek parmaklı eldivenler
 5.3.Parmak kılıfları
 5.4 Kolluklar( Kesme ve 
kemiklerinden ayırma işleri)
 5.5.Ağır işler için bilek 
koruyucuları (bileklik)
 5.6. Parmaksız eldivenler
 5.7. Koruyucu eldivenler
 5.8.  Koruyucu giysi
 5.8.1. Asit ve baz çözeltileriyle, 
dezenfektan ve aşındırıcı temizlik 
ürünleriyle yapılan işler
 5.8.2. Sıcak malzemeler ile 
veya onların civarında yapılan ve 
ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki 
çalışmalar
 5.8.3. Düz cam ürünleriyle 
çalışma
 5.8.4. Kumlama işleri
 5.8.5. Derin dondurucu 
odalarda çalışma
 5.9. Ateşe dayanıklı koruyucu 
giysi
 5.9.1. Kapalı alanlarda kaynak 
işleri
 5.10. Delinmeye dayanıklı 
önlükler
 5.10.1. Kesme ve 
kemiklerinden ayırma işleri
 5.10.2. El bıçaklarıyla yapılan 
ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini 
gerektiren işler
 5.11. Deri Önlükler
 5.11.1. Kaynak işleri
 5.11.2. Demir dövme işleri
 5.11.3. Döküm işlerin de 
çalışanların el ve kolunun korunması 
amacı ile üretilmiş kişisel koruyucu 
donanımlardır.

6.AYAK VE BACAK 
KORUYUCULARI

 6.1.Normal ayakkabılar, 
botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik 
bot ve çizmeleri
 6.2.Bağları ve kancaları çabuk 
açılabilen ayakkabılar
 6.3.Parmak koruyuculu 
ayakkabılar
 6.4.Tabanı ısıya dayanıklı 
ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
 6.5.Isıya dayanıklı ayakkabı, 
bot, çizme ve tozluklar
 6.6.Termal ayakkabı, bot, 
çizme ve kılıfları
 6.7.Titreşime dayanıklı 
ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
 6.8. Antistatik ayakkabı, bot, 
çizme ve kılıfları
 6.9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, 
çizme ve kılıfları
 6.10. Zincirli testere 
operatörleri için koruyucu bot ve 
çizmeler
 6.11.Tahta tabanlı ayakkabılar
 6.12.Takıp çıkarılabilen ayak 
üst kısmı koruyucuları
 6.13.Dizlikler
 6.14.Tozluklar
 6.15.Takılıp çıkarılabilen iç 
tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye 
dayanıklı, ter geçirmez)
 6.16.Takılıp çıkarılabilen 
çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere 
karşı)
Kullanım alanlarına sınıflandırmak 

gerekirse;
-Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları
. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları
. İskelelerde yapılan çalışmalar
. Karkas yapıların yıkım işleri
. Kalıp yapma ve sökme işlerini de 
kapsayan beton ve prefabrike parçalarla 
yapılan çalışmalar
. Şantiye alanı ve depolardaki işler
. Çatı işleri
- Delinmez taban gerektirmeyen 
emniyet ayakkabıları

. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, 
sütunlar, kuleler, hidrolik çelik 
yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 
haddehaneler, büyük konteynırlar, 
büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji 
santrallerinde yapılan işler
. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma 
tesisatının kurulması ve metal montaj 
işleri
. Tadilat ve bakım işleri
. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik 
işleri, haddehaneler, metal işleri, demir 
işleme, presle demire şekil verme, 
sıcak presleme işleri ve metal çekme 
fabrikalarında yapılan işler
. Taş ocaklarında ve açık ocaklarda 
yapılan işler, kömür işletmelerinde 
yapılan dekapaj işleri
. Taş yontma ve taş işleme işleri
. Düz cam ve cam eşya üretimi ve 
işlenmesi
. Seramik endüstrisinde kalıp işleri
. Seramik endüstrisinde fırınların 
kaplanması
. Seramik eşya ve inşaat malzemesi 
kalıp işleri
. Taşıma ve depolama işleri
. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve 
dondurulmuş etle yapılan işler
. Gemi yapım işleri
. Demiryolu manevra işleri
- Kaymayı önleyici ve delinmeye 
dayanıklı ayakkabılar
. Çatı işleri 
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. Kaygan zeminde çalışma gerektiren 
ve delinme riski içeren işler 
- Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar
. Çok sıcak veya soğuk malzemelerle 
yapılan çalışmalar
- Kolayca çıkarılabilen emniyet 
ayakkabıları
. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri 
girme riski bulunan işler de
Çalışanları korumak amacı ile üretilmiş 
kişisel koruyucu donanımlardır.

7. CİLT KORUYUCULARI

 Koruyucu kremler/merhem-
ler (Malzeme kaplama işleri, Tabaklama 
(dericilik) ) işlerinde  kullanılmaktadır.

8.GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ 
KORUYUCULARI

 8.1.Makinelerden korunmak 
için kullanılan koruyucu yelek, ceket 
ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş 
metal sıçramalarına karşı)
 8.2.Kimyasallara karşı 
kullanılan koruyucu yelek, ceket ve 
önlükler
 8.3.Isıtmalı yelekler
 8.4.Cankurtaran yelekleri
 8.5. X ışınına karşı koruyucu 
önlükler
 8.6.Vücut kuşakları / 
kemerleri

9.VÜCUT KORUYUCULARI

 

 9.1.Düşmelere karşı kullanılan 
donanım:
 9.1.1. Düşmeyi önleyici 
ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla 
birlikte)
 9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe 
eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm 
aksesuarlarıyla birlikte)
 9.1.3. Vücudu boşlukta 
tutabilen donanım (paraşüt tipi 
Emniyet kemeri;İskelelerde çalışma, 
Prefabrik parçaların montajı, Direk ya 
da sütunlarda çalışma, Çatı İşlerinde 
çalışma)
 9.2.Koruyucu giysiler:
 9.2.1. Koruyucu iş elbisesi (iki 
parçalı ve tulum)
 9.2.2. Makinelerden korunma 
sağlayan giysi  (delinme, kesilme ve 
benzeri)
 9.2.3. Kimyasallardan 
korunma sağlayan giysi 
    9.2.4. Kızılötesi radyasyon 
ve ergimiş metal sıçramalarına 
karşı korunma sağlayan giysi( Deri 
Önlükler:Kaynak işleri, Demir dövme 
işleri, Döküm işleri)
 9.2.5. Isıya dayanıklı giysi  
 9.2.6. Termal giysi( İklime 
dayanıklı giysi:Açıkta, soğuk ve 
yağmurlu havada çalışmalarda)
 9.2.7. Radyoaktif  kirlilikten 
koruyan giysi 
 9.2.8. Toz geçirmez giysi 
 9.2.9. Gaz geçirmez giysi 
 9.2.10. Florasan maddeli, 
yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol 
bantları, eldiven ve benzeri)
 9.2.11. Koruyucu örtüler
 Tüm iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının oluşabileceği, ,çalışan 
kesimin istihdam edildiği tüm riskli 
sektörlerde ,’bilinçli işveren ve 
yönetici’,’ bilinçli satın almacı ve teknik 
kadro’,’ eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş 
çalışanlara ‘ gereksinim olduğu asla 
unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR
  
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
hakkında yönetmelik.
 
‘ İş sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğü kkd eğitimi

‘’ kaynak kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde 
kullanılması hakkında yönetmelik

‘’’ isg dergisi sayı 32

GüVenlİğİnİz

İçİn

yaPTığınız İşe

UyGUn

kİşİSel
korUyUCU
donanıM
kUllanın !

!
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Madencilik, üretim süreci 
dâhilinde; arama, hazırlık, kazı 

ve üretim, tahkimat, yükleme-nakliyat, 
havalandırma, drenaj, elektrik tesisatı 
döşenmesi, basınçlı hava şebekelerinin 
kurulması, tüm makine ve tesisatın 
bakım-onarım çalışmalarının yapılması 
nedeniyle yüksek risk içeren bir 
sektördür. Söz konusu risklerin 
gerçekleşmesi halinde, maddi ve 
manevi olarak yüksek kayıplara sebep 
olan iş kazaları ortaya çıkmaktadır. 
 Herkes tarafından bilindiği 
gibi madenlerde yaşanan patlamalar, 
yangınlar ve göçükler gibi büyük 
kazalar, felaketlerle sonuçlanmakta 
ve onlarca insanın ölümüne neden 
olmaktadır. Her ne kadar günümüzde 
kullanılan teknolojiler bu tip kazaları 
önleme konusunda oldukça büyük 
yol almış olsa bile madencilik, kaza 
ve ölüm riskinin en yüksek olduğu 
sektörlerin başında gelmektedir.  
 Dünya’da çalışanların sadece 
%1’i madenlerde iken, meydana 
gelen ciddi kazaların %8’i madencilik 
sektöründe olmaktadır. Bu gerçekten 
çok yüksek bir orandır. Bunun için 
madencilik sektörünü ilgilendiren 1931 
tarihli 31 no’lu, Kömür Madenlerinde 
Çalışma Saatlerini konu alan ILO 
sözleşmesi kabul edilmiştir. 176 
no’lu Madenlerde Sağlık ve Güvenlik 
konulu sözleşme ise 1995 yılında kabul 
edilmiştir. Bunu tamamlayıcı nitelikteki 
ILO Tavsiye Kararı’nın numarası ise 
183’tür.
Madenlerin ekonomiye kazandırılması 
süreci, maden mühendislerinden, 
jeoloji mühendisleri ve metalurji 

ve malzeme mühendislerine kadar 
çeşitli mühendislik dallarında çalışan 
mühendisleri içine alan uzun bir 
süreçtir. Uygulanacak olan maden 
çıkarma metodu cevherin miktarı, 
şekli, yer kabuğu içerisindeki dağılımı 
ve derinliği, yer altı sularının durumuna 
ve buna benzer sebeplere göre değişlik 
göstermektedir. Başlıca madencilik 
teknikleri;

A- Açık ocak madenciliği 
• Açık-oyuk teras madenciliği 
• Açık-oyuk şerit madenciliği 

B- Yer altı madenciliği 
• Oda topuk yöntemi 
• Uzun ayak madenciliği 
• Kısa ayak madenciliği 
• Açık tavan ayak madenciliği 
• Ara katlı göçertme yöntemi 
• Blok göçertme yöntemi’ nden 
oluşmaktadır.

 Son yıllarda dünyada yaşanan 
gelişmeleri takip eden ülkemizde, 
risk değerlendirme çalışmalarının 
önemi artmış olup, risk değerlendirme 
çalışmalarıyla ilgili detaylar ülkemiz iş 
sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde 
yapılan yenilemeler sonucunda 
ulusal yönetmeliklerimizde yerini 
almıştır. Yapılan iyileştirme ve 
yenileme çalışmaları sayesinde, 
risk değerlendirme çalışması diğer 
sektörlerde olduğu gibi madencilik 
sektöründeki işletmelerde de yasal 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Risk değerlendirmesinin yapılması 
için dünya ülkelerinde birbirinden 

MadenCİlİk SekTöründe İş
Ve Türkİye’de yaşanMış

Madencilik, ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye 
sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden sektörü , doğası gereği 
sayısız risk unsurunu içinde barındıran ve hasar frekansının çok yüksek olduğu se-
ktörlerin biridir. 

UZMAN KALEMİ

Murat CAYMAZ
İSM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
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farklı bir çok metot uygulanmakta; 
çalışma yapılan işletmenin boyutları, 
uygulanan madencilik yöntemi, çevre 
koşulları ve çalışan sayısı gibi kriterlere 
göre kullanılan metotlara karar 
verilmektedir. Fakat bütün bu risk 
değerlendirme metotları temel olarak 
iş yerinde mevcut olan veya ortaya 
çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerden doğan risklerin tayin 
edilip analiz edilmesi ve sonuçta 
bulunan risklerin azaltılması için 
uygulanacak önlemlerin belirlenmesi 
üzerine kurulmuştur. 

Risk değerlendirme çalışmaları 
Reaktif  ve Proaktif  yaklaşım olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Reaktif  yaklaşım, 
ülkemizde geleneksel hale gelmiş 
olan bir yaklaşımdır. İş kazası, meslek 
hastalıkları, yaralanmalar ve maalesef  
can kayıpları yaşandıktan sonra 
önlemlerin alınmasını kapsamaktadır. 
Fakat Proaktif  yaklaşım, iş kazaları, 
meslek hastalıkları vb. kayıplar 
yaşanmadan önce tehlike ve risklerin 
öngörülmesi ile birlikte gerekli 
önlemlerin alınmasıdır. 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
da bahsettiği benimsenmesi gereken 
yaklaşım proaktif  yaklaşımdır. 

Ülkemizde 2007-2013 yılları 
arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
yaptığı bir araştırmada, sektörlere bağlı 
iş kazası geçirenlerin oranı ve işe bağlı 
sağlık sorunları yaşayanların  oranının 
en fazla olduğu sektör  maden ve 
taş ocakçılığı sektörü olmuştur.  Bu 
oranları en çok etkileyen madencilik 
alanı, yer altı madenciliğidir. Tehlike 
ve riski iç içe barındıran karmaşık bir 
yapıya sahip olan yer altındaki çalışma 
ortamı muhtemel bir olumsuzluk 
sonucunda zincirleme bir reaksiyon 
oluşturmakta olup, kontrol edilmesi 
zor bir yapıdadır. Herkesin yazılı ve 
sözlü medya aracılığıyla takip ettiği gibi 
yer altı maden ocaklarında meydana 

gelen patlama, yangın ve göçük gibi 
kazalar, felaket olarak adlandırılmakta 
ve telafi edilmesi olanaksız hasarlara ve 
kayıplara neden olmaktadır. Teknolojik 
gelişmeler sonucunda madenlerde 
yaşanan kazaları önleme ve müdahale 
etme konusunda önemli ilerlemeler 
kaydedilmiş olsa bile madencilik, kaza 
ve ölüm riskinin en yüksek olduğu 
sektörlerden biridir. Bu sebepten 
dolayı risk değerlendirme çalışması 
sonucunda, madencilikteki risklerin 
doğru olarak tespit edildikten sonra 
gerekli önlemlerin alınmasının önemi 
bir kez daha anlaşılmaktadır. Madencilik 
sektöründe, yaşanan en ufak kazanın 
bile felaketle sonuçlanması ihtimali 
yüksektir. Bu sebeple, uygulanan 
temel önlemlere ek olarak faaliyet 
süresince işin doğası gereği sürekli 
değişen koşulların düzenli olarak takip 
edilmesinin ve ortaya çıkacak yeni 
risklerin değerlendirilmesi gerekliliği 
risk değerlendirme çalışmasının bu 
sektör için önemini bir kez daha 
göstermektedir.
               Maden sektöründe risk 
değerlendirmesi çalışması temel 
olarak maden ocağındaki mevcut ve 
muhtemel tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerin yarattığı risklerin 
değerlendirilmesi ve sonuç olarak 
söz konusu risklerin minimuma 
indirgenmesi için alınacak önlemlerin 
belirlenmesi üzerine kurulmuştur. 
Madencilik sektöründe aşağıda verilen 
konuların analiz edilmesi, mevcut ve 
muhtemel tehlikelerin tespit edilmesini 
kolaylaştıracaktır;
• Maden gazları (Grizu)
• Havalandırma koşulları
• Kazı işleri
• Sıcaklık
• Yangın
• Toz seviyesi
• Titreşim
• Aydınlatma

• Tahkimat ve göçükler
• Patlayıcı madde kullanımı
• Elektrik tesisatı
• Mekanik tesisat
• Malzeme ve insan taşıma
• Su baskını
 Risk değerlendirmesini oluş-
turan bu unsurların irdelenmesinin 
işletmeler ve devlet açısından faydaları; 

I-İşletmeye sağlayacağı yararlar;

a-Sağlık giderleri azalacak
b-Tazminat giderleri azalacak
c-Güvenli çalışma ortamında 
verimliliği artacak
d-Üretimde kalitesi yükselecek
e-Prestiji artacak
f- Pazar payı yükselecek
g-Ekonomik gücü artacaktır.

II-Ülkeye sağlayacağı yararlar;

a-Çalışanlardan hastalanan ve iş 
göremez durumuna düşenlerin 
sayısının azalması
b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık 
%3’ü kadar kayıbın azalması
c-Sağlık ve rehabilitasyon 
harcamalarının azalması
d-Bir bütün olarak toplum sağlık 
göstergelerinin iyileşmesi
e-Çalışma barışına katkı sağlanması
f-Refah toplumuna dönüşümün 
hızlanması
g-Ülkemiz uluslararası alanda prestij 
kazanması
 Risk değerlendirmesi gerek 
yasal zorunluluk nedeniyle gerekse 
de yukarda sayılan faydaları nedeniyle 
tüm işletmelerde yapılmalıdır. Risk 
değerlendirmelerinde gerekli titizlik 
ve  özenin gösterilmesi gerektiğini 
bir kez daha vurgulayarak günümüze 
kadar dünyada ve Türkiye’ de yaşanmış  
madencilik  sektöründeki iş kazalarını 
irdelemek gerekirse. 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, DÜNYA
BÜYÜK MADEN KAZALARI
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Türkiye’deki madencilik 
kazaları, 1941 yılından bu yana 3 
binden fazla insan maden kazalarında 
hayatını kaybetmiştir. 100 binden fazla 
insan ise yaralanmıştır. Madenlerde en 
çok görülen kaza sebepleri ise grizu 
patlaması, göçük ve yangınlardır. 
Türkiye’de geçmişten günümüze kadar 
birçok kaza yaşanırken, bu kazaların 
en çok görüldüğü il ise  Zonguldak 
olmuştur. Cumhuriyet tarihinden beri 
yaşanan en büyük maden kazası, 13 
Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma 
ilçesinde meydana gelmiş ve 301 kişi 
hayatını kaybetmiştir.   

Türkiye, maden kazaları 
sonucu yaşanan ölümlerde dünyada 
ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyanın 
en büyük kömür üreticilerinden bir 
tanesi olan Çin’de, 2008 yılında 100 
milyon ton başına düşen ölüm sayısı 
127 olurken, Türkiye’de bu rakam 722 
olarak kaydedilmiştir. Çin’de, 2008 
yılında 100 milyon ton başına 127 kişi 
hayatını kaybederken, bu sayı 2013 
yılında 37’ye düşmüştür. Dünyanın en 
büyük kömür üreticilerinden birisi olan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde de, 
100 milyon ton üretim başına 1 ile 6 
kişi yaşamını yitirmiştir. Türkiye’de ise 
2000 yılında 100 milyon ton başına 710 
kişi hayatını kaybederken, 2008 yılına 
gelindiğinde bu rakam 722’ye çıkmıştır. 
Dünya üzerinde bugüne kadar en fazla 
ölümün yaşandığı madencilik kazaları;
Benzihu; Çin’in Liaoning eyaletinde 
Benzi yakınında Honkeiko kömür 
madeninde 26 Nisan 1942’de, 
dünyanın en çok ölümlü kömür madeni 
kazası meydana geldi.Maden de gaz 
ve kömür tozu karışımının neden 
olduğu patlamada bin 549 kişi hayatını 
kaybetti. Patlamada maden kuyusunun 
girişi kapandı. Japonya ordusu, 
kazaya rağmen 2. Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar kadar ocağı işletmeye 
devam etti. Liaoning’in bağımsızlığını 
kazanmasının ardından Sovyetler 
Birliği’nin yaptığı soruşturma, 
havalandırma sisteminin kapanmasıyla 
karbonmonoksit zehirlenmesinin, 
madencilerin büyük bölümünün 
ölümüne yol açtığını gösterdi.

Courrieres; Fransa’da 10 
Mart 1906’da meydana gelen kazada, 

bin 99 kişi hayatını kaybetti. Dünya 
tarihinin en ölümlü ikinci kömür 
madeni kazasının nedeni, kuyulardan 
birinde çıkan yangının yol açtığı büyük 
patlamaydı.
 Mitsubişi Hojyo;Kaza, 15 
Aralık 1914’te Japonya’nın Kyuşu 
adasında Mitsubişi Hojyo kömür 
madeninde meydana geldi. Japonya 
tarihinin en ölümlü maden kazasında, 
687 kişi yaşamını yitirdi.
 Laobaidong; Çin’in Şanzi 
eyaletinde Datong yakınında bulunan 
Laobaidong kömür madeninde 9 
Mayıs 1960 tarihinde metan gazı 
patlamasının yol açtığı kazada, 684 
kişi hayatını kaybetti. Bu, Çin’in en 
ölümlü ikinci kömür madeni kazasıydı. 
Felaketle ilgili bilgiler, Çin yönetimi 
tarafından 30 yılı aşkın süre 1992 yılına 
kadar örtbas edildi.
 Mitsui Miike; Kaza, 9 Kasım 
1963’te Japonya’da meydana geldi. 
458 madencinin yaşamını yitirdiği, 833 
kişinin yaralandığı kazaya, kömür tozu 
patlaması neden oldu. Madencilerin 
büyük bölümü, karbonmonoksit 
zehirlenmesi nedeniyle hayatını 
kaybetti. Hayatta kalan madencilerde 
ağır beyin hasarı görüldü. Bu, 
Japonya’da meydana gelen en ölümlü 
ikinci kömür madeni kazası oldu.
 Senghenyd; Birleşik Krallık 
tarihinde en kötü maden trajedisi olan 
Senghenydd Kömür Ocağı felaketi, 
Galler’de 14 Ekim 1913 tarihinde 
meydana geldi. Yer altında kömür tozu 
patlamasının neden olduğu felakette 
439 kişi öldü.
 Wankie; 6 Haziran 1972’de 
Rodezya’da, şimdi adıyla Zimbabve’nin 
Wankie kömür madeninde bilinmeyen 
bir nedenden patlama yaşandı. 
Devam eden seri patlamar tarihin en 
büyük maden facialarından birinin 
yaşanmasına sebep oldu. Çalışmalar 
sonucunda 8 madenci kurtarılırken, 
3 madencininde cansız bedenine 
ulaşıldı. 428 madenciye ise ulaşılamadı. 
Madenden sızan gaz sebebiyle arama 
kurtarma çalışmalarına son verildi. 
Facia sonucunda 126’sı Rodezyalı 
olmak üzere farklı ülkelerden 426 
maden işçisi hayatını kaybetti.
 Dhori; Hindistan’ın Jharkhand 
eyaletinin Dhanbad yakınlarındaki 

Dhori kömür madeninde 28 Mayıs 
1965’te yaşanan grizu patlaması ve 
ardından çıkan yangın sonucunda 375 
madenci hayatını kaybetti. Patlamanın 
madencilerden birinin lambasından 
kaynaklandığından şüpheleniliyordu.
 Chasnala; Dhori’deki kazadan 
10 yıl sonra, 27 Aralık 1975’de yine 
Dhanbad yakınlarındaki Chasnala 
maden ocağında patlama yaşandı. 
Metan gazının alev alması sonucunda 
yaşanan patlamayla madenin çatısı 
çöktü ve madeni su bastı. Palamadan 
sağ kurtulan madenciler su ve yıkıntı 
altında can verdi. Sonuçta 372 madenci 
hayatını kaybetti. Pek çok madencinin 
bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı.
 

Oaks; 12 Aralık 1866’da İngiltere’de, 
Güney Yorkshire’daki Oaks kömür 
ocağında madencilerin karzamasından 
çıkan kıvılcım nedeniyle meydana 
geldiği düşünülen iki ayrı grizu ve 
kömür tozu patlaması yaşandı.19. 
yüzyılın en büyük maden facialarından 
biri olarak tarihe geçen kazada 361 kişi 
hayatını kaybetti.
 Monongah; ABD’nin Mono-
ngah kömür madenlerine ait iki ayrı 
madende 6 Aralık 1907’de grizu 
ve kömür tozu patlaması yaşandı. 
Çoğunluğunu İtalyan göçmenlerin 
oluşturduğu 361 madenci hayatını 
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kaybetti. Elektrik aksamından ya 
da lambalardan çıktığı şüphelenilen 
patlama sonucunda havalandırma 
sistemi çöktü. Havasızlık sebebiyle 
kurtarma çalışmaları yürütülemedi.

Türkiye genelinde 1983-2014 
yılları arasında en çok ölüm yaşanan  
madencilik sektöründeki  iş kazaları;

1983 Armutçuk grizu faciası;7 
Mart 1983 tarihinde Zonguldak’ın 
Armutçuk beldesindeki taş kömürü 
ocağında meydana gelen grizu 
patlamasında 103 işçi yaşamını 
yitirmiştir. 1990 Amasya grizu faciası; 
7 Şubat 1990 tarihinde Amasya’da, 
Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’ne 
ait maden ocağında meydana gelen 
grizu patlamasında 3 işçi yanarak 65 

işçi ise göçük altında kalarak hayatını 
kaybetmiştir.
 1992 Kozlu grizu faciası; 
Türk madencilik tarihinin en büyük 
felaketlerinden birinde, 3 Mart 
1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu 
ilçesindeki taş kömürü ocağında 
meydana gelen zincirleme patlamalarda 
263 madenci yaşamını yitirmiştir. 

1995 Yozgat grizu faciası; 
26 Mart 1995 tarihinde  Matsan 
Madencilik Şirketi’ne ait kömür 
ocağında grizu patlaması sebebiyle 
meydana gelen kazada 38 kişi göçük 
altına kalarak can vermiştir. 

 2003 Karaman grizu faciası; 
Ermenek ilçesinde, 22 Kasım 2003 
tarihinde  özel bir firmanın işlettiği 
kömür ocağında grizu patlaması 
sebebiyle 10 işçi yaşamını yitirmiştir. 
İşçilerin cesetleri olaydan günler sonra 
çıkarılabilmiştir.
  2004 Kastamonu faciası;  Küre 
ilçesinde 8 Eylül 2004 tarihinde  yeraltı 
bakır ocağında, cevherin nakledildiği 
150 metre uzunluğundaki bandın 
alev alması nedeniyle meydana gelen 
yangında, oluşan karbonmonoksit ve 
diğer zararlı gazların etkisiyle birisi 
maden mühendisi toplam 19 çalışan 
hayatını kaybetmiştir.
 2009  Bursa grizu faciası;  
Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki 10 
Aralık 2009 tarihinde  maden ocağında, 
19 işçi grizu patlaması ile oluşan göçük 
sonucunda hayatını kaybetmiştir. 
 2010 Odaköy grizu faciası;  
23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir’in 
Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’de, 
toplam 47 kişinin çalıştığı maden 
ocağında meydana gelen grizu 
patlamasında 17 kişi ölürken 30 kişi de 
yaralanmıştır. 
 2010  Karadon  grizu 
faciası;  17 Mayıs 2010 tarihinde 
Zonguldak’ta, Karadon Taşkömürü 
İşletme Müessesesi’nin işlettiği kömür 
madeninde grizu patlaması ve oluşan 
göçükler sebebiyle 30 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 
 2010 Küçükdoğanca maden 
kazası;7 Temmuz 2010 tarihinde 
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı 
Küçükdoğanca köyündeki madende 
çıkan yangın ve oluşan göçük sebebiyle 
3 kişi hayatını kaybetmiştir.
 2013 Zonguldak grizu 
faciası;  Kozlu ilçesinde, 8 Ocak 
2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na ait kömür ocağında metan 
gazı patlamasının yol açtığı göçük 
sebebiyle 8 işçi hayatını kaybetmiştir. 
Tesiste daha önceleri de kaza olmuş, 
kayda geçen en büyük facia ise 263 
işçinin yaşamını yitirdiği 1992 yılında 
yaşanmıştır.
 2014 Soma kömür madeni 
faciası: 13 Mayıs 2014 tarihinde 
Soma’da 301 kişinin yaşamını yitirdiği 
faciaya kadar, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en ölümlü maden kazası 

olmuştur. Manisa’nın Soma ilçesinde, 
Soma Holding tarafından işletilen 
kömür ocağında meydana gelmiştir. 
Patlamanın etkisiyle madende yangın 
çıkmış ve çok sayıda madenci içeride 
mahsur kalmıştır. Faciada toplam 301 
kişi hayatını kaybetmiştir.
 2014 Ermenek maden kazası: 
2014 yılında, Karaman’ın Ermenek 
ilçesinde bulunan kömür madenini 
su basması sonucu 18 işçi mahsur 
kalmıştır.
 Dünyada ve ülkemizde iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının 
azalması için daha fazla kaybımız 
olmadan devlet, işveren, iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri ve çalışanların 
bilmesi, benimsemesi ve hayata 
geçirmesi gereken bir yaklaşım olan 
proaktif  yaklaşım sadece madencilik 
sektöründe değil tüm iş kollarında 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
alınmasında çok önemlidir. 
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GÜNCEL

Ülkemizde madencilik işleri ile 
iştigal eden kişilerin çoğunun 
hikayesi aynıdır: Birileri bir 

araziden ilginç bir taş bulur, bilgisi 
olduğunu düşündüğü kişilere gösterip 
fikrini alır, analiz yaptırması gerektiğini 
öğrenir, analiz sonrası ekonomik 
değer taşıyan bir maden bulmuştur. 
Hemen Türkiye Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne gider. Bulduğu yeri 
tarif  eder ve arama ruhsatını alır. Önce 
araziyi birilerine pazarlamaya çalışır, 
olmadı kendisi işletmeye kalkar. İşletme 
ruhsatı almak için gerekli prosedürleri 
uygular, Çünkü, hayal ettiği parayı çok 
kısa sürede kazanmak istemektedir. 
Açık işletme gerektiren bir üretim işine 
gelmez. Çünkü ona harcayacak kadar 
ne parası ne de vakti vardır. İşi bilen 
birilerini işe almıştır, galeriler açılmış 
ve madene ulaşılmıştır. Bu arada parası 
tükenmek üzeredir, hemen madeni 
çıkarıp satması gerekmektedir ki para 
kazanabilsin. Maden çıkarılmış ve 
satın alacak bir müşteri aranmaktadır. 
Alıcı önce gelir bakar, numuneler alır 
analizini yaptırır. Ancak maden ya 
alıcının istediği tenör oranına sahip 
değildir ya da tenör uygundur madenin 
içerisinde sektöre zorluk çıkaran 
başka bir element mevcuttur. Alıcı 
almak istemez. Evdeki hesap çarşıya 
uymamıştır. Derken bir başka müşteriye 
düşük bir fiyata satar. Para kazanmıştır 
ancak, her gün düşünü kurduğu para 
bu değildir. Madende üretimden dolayı 
yer altına yeni boş alanlar açılmıştır 
ve bu kısımlara tahkimat yapılması 
gerekmektedir. Masraf  olmasın diye 
bunları yapmaz. Çünkü bir aydır 
bu halde çalışmış ve hiç bir şey 

olmamıştır.  Bir gün bir haber ulaşır; 
madende göçük olmuş, göçük altında 
dört işçi kalmıştır. Kurtarma ekipleri 
dört işçinin cansız bedenlerine iki 
hafta sonra ulaşabilmiştir. Soruşturma 
başlatılmıştır. Soruşturma sonunda 
ilgili işletmede güvenlik tedbirlerinin 
hiç birine uyulmadığı hatta işçilerin 
maaşını 4 aydır ödemediği, ölen 
işçilerden birinin sosyal güvencesinin 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Oysa 
bu maden işletmesi daha önce 
denetlenmiş ve bir fenni nezaretçi 
atanmıştır. Denetleme yapan ekip 
gerekli uyarıları yapıp gitmiştir. Fenni 
nezaretçi ise ocağa hiç gelmemiştir. 
Maden sahibi ile anlaştığı maaşı almış, 
onun imzalamasını istediği evrakları 
imzalamıştır.

 Bir başka madende kömür 
çıkarılmaktadır, devletin işlettiği bir 
madendir ve bunu başka bir madencilik 
kurumuna özelleştirme kapsamında 
“üretim yapsın, ben de ürettiği kömürü 
alayım” düşüncesiyle devreder. Kömür 
üretimi oldukça risklidir. Milyonlarca 
yıldır oksijen yüzü görmeyen kömür 
oksijen ile karşılaştığında kendiliğinden 
yanmaya başlar. Üretim yapıldıkça 
içerisinde hapis olmuş metan gazını 
dışarı verir. Kalın damarlarda üretim 
yöntemi gereği bir miktar kömür 
hiç üretilmeden ocakta kalır. Kömür 
üretimi risk üzerine risktir. Özel 
sektör devlete sattığı kömür miktarını 
bilir, parayı buradan kazanır. İktisat  
Biliminde “kâr maksimizasyonu” adı 
altında bir tabir vardır.  Az masrafla 
maksimum kazanç sağlamanın bir çok 
yolu vardır. Bunların hepsini uygularlar. 

Önce; işçilerin yemek paydoslarını 
yeraltında verilmesi sağlanır, çünkü 
dışarı çıkıp girmek vakit kaybıdır. Sonra 
bir vardiyadaki paydos saatine yakın 
diğer vardiyadaki işçiler içeri alınır ve 
iş aksamadan kaldığı yerden devam 
eder. Günlük kapasite 500 tondur. 
Devlet günlük 800 ton kömür ister, 
işletme bunu kabul eder. Bunun için 
işçi sayısı arttırılır. Bu da insanlar için 
iş imkanı demektir. İşçilerin büyük bir 
çoğunluğu üretime kaydırılır. Eskiden 
üretim yapılan ve üretim metodu 
gereği kömür kalan yerlerin izolasyonu 
aksar. Kömür kendiliğinden yanmaya 
başlar. Ocak içerisinde kritik sınır olan 
50 ppm CO oranı çoktan geçilmiştir. 
Bu işletme için önemli değildir. 
Çünkü daha önce de benzer durum 
oluşmuş ve gerekli işlemler sonrası 
eski haline dönülmüştür. İşletme 
bünyesinde çalışan İSG uzmanı gerekli 
uyarılarda bulunmuştur. Yönetim ise 
“şimdi zamanı değil, yetiştirilmesi 
gereken siparişler var” diyerek gerekli 

Ülkemizde  en çok ölümlü kazaların 
yaşandığı sektörlerden bir tanesi 
de  madencilik sektörüdür.

“

“

MADENCİLİK
Prof.Dr. Salih AYDOĞAN
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
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önlemleri almamıştır. Üretim arttıkça 
boş alanlar artmış, kaçınılmaz sona 
ulaşılmış ve kontrol edilemeyen bir 
yangın başlamıştır. Yangın sonucu CO 
gazı kritik sınırın 5-10 katı üzerine 
çıkılmıştır ve ölüm kaçınılmaz hale 
gelmiştir. CO maskelerinin bakımları 
zamanında yapılmamış, kimi 10 dk 
kimi 30 dakika iş görmüş işçiler 
oldukları yerde ölmüşlerdir. İçeriye 
havalandırma ünitesinden hava 
verilemez çünkü yangın büyür, yoğun 
gazdan dolayı içeri girilip kurtarma 

çalışması yapılamaz; “Aşağı tükürsen 
sakal, yukarı tükürsen bıyık” misali. 
 Başka bir kömür ocağında ise 
metan gazı gelirini kontrol amacıyla 
yapılması gereken kontrol sondajları 
yapılmamış ve kazı esnasında aniden 
püsküren metan gazı grizu patlamasına 
neden olmuştur. Madencilik tarihimiz 
bu şekilde yüzlerce kaza ile doludur. 
 Madencilik sektöründe 
alınacak tedbirler ve uyulması gereken 
kurallar trafik kurallarında olduğu 
gibi yaşanan tecrübeler sonrası ortaya 

çıkmıştır. Maden işyerlerinde uyulması 
gereken kurallar/tedbirler sürekli 
değişmek-tedir.  Her bir değişiklik 
bir önce yaşanan sıkıntıları ortadan 
kaldıracak mahiyettedir. Ölümlü 
kazalar önlenemez değildir. Kaza 
kırım raporlarında birinci madde hep 
“İhmal”dir. İhmal her kazanın baş 
nedeni olmaktan çıkarılmalı, insan 
hayatı için gerekli önlem ve tedbirler 
hiç bir mazeret gözetilmeksizin 
alınmalıdır.

İhmal her kazanın baş nedeni olmaktan çıkarılmalı, insan 
hayatı için gerekli önlem ve tedbirler hiç bir mazeret 
gözetilmeksizin alınmalıdır.
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YANGINYANGIN

Kimilerinin umutlarını sön-
dürür, bazen de en sevdiğini 
elinden alır, evsiz-yuvasız 

bırakır. Kendi başımıza gelmese bile 
mutlaka bir tanıdığımızı etkiler. Yangın 
çoğunlukla  kaza ile ya da dikkatsizlik, 
dalgınlık ve ihmal sonucu meydana 
gelir. Tabi bazen kasıtlı da olabilir. 
Küçük bir kıvılcımla başlayıp bir evi, 
bir mahalleyi, bir köyü, bir veya birkaç 
işyerini yok edebilir bazen can kaybına 
da sebep olabilir.

Bu sebeple yangın hakkında 
toplumun bireyleri olarak, bir vatandaş 
olarak, işyerimizin bir çalışanı olarak 
bilgi sahibi olmalıyız. En azından yangın 
nedir, sebepleri nelerdir, önlemek için 
neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, 
söndürmeye ne kadar ve nasıl katkıda 
bulunabiliriz, kimlere ve nasıl haber 
vermeliyiz bilmemiz gerekir. Çünkü 
yangın başladıktan sonraki ilk birkaç 
dakika çok önemlidir, büyümeden 
gerekli önlemlerin alınacağı en önemli 
safhadır. Önce Yanma ve Yangın nedir, 
kısaca tanıyalım.

Yanma : Yanıcı bir maddenin 
oksijen ile ısı altında belirli oranlarda 
birleşmesi sonucu meydana gelen  
ekzotermik (ısı veren) kimyasal 
bir reaksiyondur. Yanma olayının 
başlaması için gerekli olan Yakıt, 
Oksijen ve Isı Yanma(yangın) 
üçgenini oluşturur.  4’e ayrılır;

a) Yavaş Yanma (Demirin 
pas-lanması, canlıların solunum olayı),

b) Hızlı Yanma ( Alevli 
ve alevsiz olmak üzere 2’ye ayrılır. 
Yanmanın 3 ya da 4 belirtisi olan alev, 
ısı , ışık ve korlaşmanın görüldüğü 
yanma olaylarıdır ).
 c) Parlama-Patlama Şek-
linde Yanma (Daha çok, buhar, 
gaz, toz gibi yanıcı maddelerin hava 

ile karışımlarının ısı kaynağı ile 
birleşmesi sonucu görülen ve 
hızlı bir gaz genişlemesinin 
olduğu, enerji açığa çıkış hızının 
çok yüksek olduğu yanma türüdür).
 d) Kendi Kendine Yanma 
(hava oksijeni ile reaksiyona giren, 
ısınan ve alevlenme noktasına 
geldiğinde başlayan yanma türüdür).

 Yanma olayının başlaması 
için, yanıcı maddenin alevlenme 
noktasına kadar ısıtılması gerekir.
 
 Alevlenme Noktası:  
Isınan maddeden çıkan gazların, 
bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp 
uzaklaştırılması sonucunda yanmayı 
sürdürdüğü en düşük sıcaklıktır. Yanıcı 
madde tutuştuktan sonra ısı kaynağı 
çekildiğinde yanma devam eder.

 Yanma olayının bileşenler-
inden olan Oksijen genellikle havadan 
sağlanır. Havanın bileşiminde bulunan 
yaklaşık % 21 oranındaki oksijen 
yanma için yeterlidir. Yanmanın 
gerçekleşmesi için gerekli minimum 
oksijen miktarı % 16 dır.

 Diğer bileşen olan ısı yanma 
olaylarında 3 yolla yayılır  : 
 1- İletim ( conduction) , ısıyı 
ileten herhangi bir cisim vasıtasıyla.
 2- Taşınım ( convection ya 
da İntikal), hava yolu ile taşınarak.
 3- Işınım (radyasyon), ısının 
ışın haline dönüşmesi suretiyle. 

 Yanmaya sebep olan ısı 
kaynakları; açık alevler, elektrik , aşırı 
ısı, kızgın yüzeyler, kendi kendine 
tutuşma, kıvılcım, statik elektrik, 
sürtünme ve doğal ısı kaynakları olmak 
üzere 9’a ayrılır. Yanmanın tanımını 
yaptıktan sonra yangına geçebiliriz.

Yangın  
: Zarara 
yol açan 

büyük ateş.  
Ortamda  her 

zaman ve bir 
arada mevcut olan,  

“ O K S İ J E N ” , 
“ Y A N I C I 
MADDE”  ve  
“ISI” nın, kontrol 

dışında, birleşmesi 
ile, “  Alev  ve  
kuvvetli ısının  açığa 
çıkması ,  çevreye 

yayılması, büyümesi 
yaşam ve  çevreye   

zarar verme niteliğine 
bürünmesidir.  Yangın, 

kontrol dışındaki yanma 
olayıdır.

Yangının sebepleri şunlardır ;
 A — Yangınlardan korunma 
önlemlerinin alınmaması
 B — Bilgisizlik
 C — İhmal ve dikkatsizlik
 D — Kazalar
 E — Sıçrama
 F — Sabotaj
 G — Tabiat olayları

İstatistiklere göre yangın sebepleri ; 
 Türkiye’de yangınlarla ilgili 
sağlıklı bir yangın veri tabanını 
yoktur, bu sebeple bu veri tabanının 
oluşturulması önem arz etmektedir. . 
1988 ile 2008 yılları arasında yaklaşık 
9 bin  yangın meydana gelmiştir.  
Bu yangınların % 30’u sigaradan, 
% 19’unun elektrik tesisatı ve 
elektrikli aletlerinden , % 8’i de baca 
yangınlarından oluşmaktadır. Bu 
yangınlardan  dolayı  3 binin üzerinde 
insan hayatını kaybetmiştir.

ile karışımlarının ısı kaynağı ile 
birleşmesi sonucu görülen ve 
hızlı bir gaz genişlemesinin 
olduğu, enerji açığa çıkış hızının 
çok yüksek olduğu yanma türüdür).

d) Kendi Kendine Yanma 
(hava oksijeni ile reaksiyona giren, 
ısınan ve alevlenme noktasına 
geldiğinde başlayan yanma türüdür).

 Yanma olayının başlaması 
için, yanıcı maddenin alevlenme 
noktasına kadar ısıtılması gerekir.

Alevlenme Noktası:  
Isınan maddeden çıkan gazların, 
bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp 
uzaklaştırılması sonucunda yanmayı 
sürdürdüğü en düşük sıcaklıktır. Yanıcı 
madde tutuştuktan sonra ısı kaynağı 

Yangın  
: Zarara 
yol açan 

büyük ateş.  
Ortamda  her 

zaman ve bir 
arada mevcut olan,  

“ O K S İ J E N ” , 
“ Y A N I C I 
MADDE”  ve  
“ISI” nın, kontrol “ISI” nın, kontrol “ISI”

dışında, birleşmesi 
ile, “  Alev  ve  
kuvvetli ısının  açığa 
çıkması ,  çevreye 

yayılması, büyümesi 
yaşam ve  çevreye   

zarar verme niteliğine 
bürünmesidir.  Yangın, 

kontrol dışındaki yanma 

Her şeyiyle,  herkesi, değişik şekillerde etkileyen, gün geçtikçe çeşidi, 
sayısı ve zararı sürekli artan, önlenmesi gereken bir olaydır yangın. 

Doç.Dr. Ersin GÜLER
Selçuk Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya Bölümü

GÜNCEL

34      www.ismsaglik.com.tr www.ismsaglik.com.tr     35    



 İstatistiklere baktığımızda 
sigara diğer zararlarının yanında büyük 
bir yüzde ile yangına sebep olmaktadır. 
İkinci sıradaki elektrik  ve üçüncü 
sıradaki baca da büyük oranlara sahip. 

Yangın Sınıfları : Yangın

1- A sınıfı (Katı yangınlar)
2- B sınıfı (Sıvı yangınları)
3- C sınıfı (Gaz yangınları)
4- D sınıfı (Hafif  metal 
yangınları)  olmak üzere 4 e ayrılır.

 Her yangın sınıfı için 
kullanılan yangın söndürücüler ve 
prensipler farklıdır; 

 A sınıfı yangınlarda söndürme 
prensibi “soğutma” , kullanılan temel 
söndürücü “su” ,diğer söndürücüler 
ise, ABC türü Kuru kimyevi toz, 
köpük, CO2 tir. 

 B sınıfı yangınlarda söndürme 
prensibi “boğma”, temel söndürücü 
“köpük”tür. Ayrıca BC ve ABC türü 
kuru kimyevi toz, CO2 ve yanıcı sıvı 
maddenin su ile karışıp karışamaması 
durumuna göre su değişik şekillerde 
kullanılabilir. Su ile karışmayan sıvıların 
yangınında su yağmurlama sistemi 
ile kullanılıp, boğma ve emülsiyon 
özeliği ile yangın söndürmeye yardımcı 
olurken, su ile karışan sıvıların 
yangınında su her türlü kullanılabilir.

 C sınıfı yangınlarda söndürme 
prensibi “boğma”, temel söndürücü 
“Kuru kimyevi tozdur”. Su soğutma 
amaçlı kullanılabilirken, CO2 de 
söndürmeye katkıda bulunabilir.

 D sınıfı yangınlarda söndürme 
prensibi “boğma”, temel söndürme 
maddesi “D tipi kuru kimyevi toz” 
dur. D türü yangınlarda ısı çok yüksek 
olduğu için diğer söndürücüler etkisiz 
kalır. Küçük yangınlarda kuru kum da 
söndürücü olarak kullanılabilir.

 Elektrik yangınları E türü 
olarak bilinir. Diğer yangınlar gibi 
yanıcı maddenin cinsine göre değil, 
yangının başlama sebebine göredir. 
1999 yılında TSE tarafından bir yangın 

sınıfı olarak kabul edilmiştir.
 Yangın sınıflandırılmasına 
dahil olmayan fakat endüstride sık 
rastlanan iki tür yangın daha vardır. 
Yanıcı sıvıların sebep olduğu “havuz 
tipi yangınlar”  ve genellikle LPG ve 
gaz halindeki yanıcı maddelerin neden 
olduğu “ jet yangınları. Bunlar oldukça 
tehlikeli olup, çoğunlukla sonucunda 
bir patlama meydana gelir.

 Yangını kötü sonuçları ile 
bu şekilde tanıdıktan sonra , bu kötü 
sonuçlarına maruz kalmamak için 
evimizde, işyerimizde, ormanlarda, 
çevremizde yangınları önlemek ya da 
en az zararla atlatmak için almamız 
gereken önlemler neler olmalıdır. 
Ayrıca  yangın esnasında neler 
yapmalıyız?

 Yangın çıkmasını önlemek, 
bu konuda yapılacak ilk işlemdir, 
bunun için de;

 Yangını başlatma riski 
yüksek olan “Kolay yanıcı maddeleri” 
ve “Tutuşturucu ısı kaynaklarını” 
birbirinden ayrı tutmak ve kontrol 
altında bulundurmak gerekir. 
     
 Yangınla mücadele dikkat 
edilecek hususlar: Evlerimizde ya 
da işyerlerimizde en az yılda bir defa  
YANGIN TATBİKATI yapmak, 
önleme, söndürme, koruma, kurtarma 
ve  ilk yardım konularında bilgi sahibi 
olmak en öncelikli  görevlerimizdendir.

- Yangınla mücadele etmede temel 
amaç yangın önleme çalışmalarıdır. 
Önleme çalışmaları yeterli olarak 
yapıldığında söndürme çalışmalarına 
zaten gerek kalmayacaktır. 

-Karmakarışık bir çalışma yangını 
büyütür.  Şuurlu ve sistemli bir çalışma 
yangının zamanında söndürülmesini 
sağlar. 

-Yangın başlangıcında bir yandan 
yangınla mücadele ederken, yangının 
itfaiye teşkilatına ihbar edilmesi çok 
önemlidir. 

-Yangın elektrik kontağından çıkmış 

ise, elektrik kesilmeden su sıkılmaz. 
-Yangın söndürmelerde rüzgar daima 
arkaya alınır. 

YANGINLA MÜCADELEDE 
4 ALTIN ÖĞÜT !

1- Yangın, doğal afetler dışında, 
genelde insan hatasından dolayı 
meydana gelir.  
2- Yangını önlemek, söndürmekten 
daha kolaydır ve riski yoktur.
3- Yangını önlemek, bir veya birkaç 
kişinin görev ve sorumluluğu 
değil, tüm insanların görevidir. 
Yangını  söndürmek  ise bu konuda 
eğitim almış insanların görevidir.                                                                           
4- Yangın can ve mal düşmanıdır.  
Ancak, yangın anında insana en büyük 
düşman, panik ve mantıksız harekettir. 

YANGIN ÇIKTIĞINDA 
VEYA  YANGINI İLK 
GÖRDÜĞÜNÜZDE

1- Telaşlanmayınız
2- Bulunduğunuz Yerde Yangın İhbar 
Düğmesi Var İse Ona Basınız.
3- İtfaiye Teşkilatına Telefon Ediniz.
4- Yangın Yerini Adresini En Kısa Ve 
Doğru Şekilde Bildiriniz.
5- Mümkün İse Yangının Cinsini 
Bildiriniz.
6-Yangını Çevrenizdekilere Duyuru-
nuz.
7-İtfaiye Gelinceye Kadar Yangını 
Söndürmek İçin Elde Mevcut Vasıta ve 
İmkanlardan Faydalanmaya Çalışınız.
8-Yangının Yayılmasını Önlemek İçin 
Kapı ve Pencereleri  Kapatınız.
9-Bunları Yaparken Kendinizi ve Baş-
kalarını Tehlikeye Atmayınız.
10-Görevlilerden Başkasının Yangın 
Sahasına Girmesine Mani Olunuz.

Bunlara ilaveten; 
Yangına yakalanırsanız dumanın  ateşten 
daha öldürücü olduğunu unutmayın, 
yere en yakın pozisyonu almaya çalışın, 
mümkünse yüzünüzü ıslak bir bez 
ile kapatıp, en güvenli görünen çıkış 
noktasına doğru sürünerek ilerlemeye 
çalışın. Kapıya ulaştığınızda elinizin 
tersi ile ısısını kontrol edin. Kapı sıcak 
ise açmayın. Kapalı bir yerde kalırsanız, 
bulunduğunuz odanın kapısının altını 
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ıslak bezlerle kapatmaya çalışın. Çıkış 
kapısına yakın iseniz ve yangın çok 
büyük değilse hızlı bir şekilde koşun. 
      

Eğer Üzerinizdeki Giysiniz 
Tutuşursa;

1- Yardım istemek için bağırın ve sakın 
koşmayın! 

Dur, Yat ve Yuvarlan hareketini 
uygulayın.
 Dur: Koşarsanız havadaki 
oksijen alevlerin artmasına neden 
olacaktır. Eğer ayakta durursanız 
alevler hızla hayati organlarınıza 
yükselecektir. 
 Yat: Yere yatın. Yüzünüzü 
ellerinizle kapatın. 
 Yuvarlan: Ateşi söndürmek 
için yerde yuvarlanın.

2- Üzerindeki giysileri yanan başka 
biri koşuyorsa, durdurun, yatırın ve 
yuvarlayın. 

3- Yanığın üzerine asla buz koymayın. 
Yanığın üzerine başka hiçbir şey 
sürmeyin. 
Yanık yeri soğutmak amacıyla 10 – 15 

dakika süreyle su altında tutun. 

Derhal tıbbi yardım çağırın.

Sonuç olarak; 

 Anlaşılacağı üzere yangın, 
başta can, mal ve çevre olmak üzere 
insanlara çok büyük zararlar veren 
ve doğal olanlar hariç büyük bir 
çoğunluğu insan kaynaklı olan tehlikeli 
bir durumdur. İnsan kaynaklı olduğu 
için de önlenmesinde de en büyük 
etken insandır.

 Yapılması gereken şeylerin 
başında yangın konusunda insanların 
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 
gelmektedir. 

 Bu eğitim mümkünse okul 
çağlarında başlamalıdır. Daha sonra 
çalıştığı iş koluna göre daha detaylı 
bilgilendirme yapılmalıdır. En azından 
her yangının aynı olmadığını, yangının 
sınıflara ayrıldığını, her yangının temel 
bir söndürücüsü olduğunu ve  her 
yangında her yangın söndürücünün  
kullanılamayacağını bilmeliyiz. 
Yangınlara kendi söndürücüleri ile 
müdahele etmeliyiz.  Ülkemizde “ 

Türkiye Yangından Korunma ve 
Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma 
Derneği (TÜYAK) ” yangına karşı 
can ve mal güvenliğinin sağlanması 
konusunda çalışmalar yapmak üzere 
kurulmuşlardır. Amaçları arasında; 
toplumu bu konuda eğitmek için 
bilimsel  ve teknolojik alanında 
çalışmalar ve araştırmalar yapmak , 
yaptırmak, yapılanları desteklemek, 
çalışan personelin ve toplumun 
yangından korunma ve yangın 
söndürme konularında eğitilmeleri için 
yayınlar yapmak, yangın önleme ve 
söndürme cihazlarının geliştirilmesine 
katkıda bulunmak vardır.

 Ayrıca, Türkiye’de yangın 
sektörünün gelişmesi doğrultusunda 
çalışmalar yapmaktır. 

Unutmayalım, en ufak bir hata, 
dalgınlık veya dikkatsizlik 

yangına sebep olur, yangın da 
büyük zararlara. 

Bunu önlemek de bizim 
elimizdedir… 
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MESLEK HASTALIKLARIMESLEK HASTALIKLARI

İşçinin işyerinde maruz kaldığı 
olumsuz koşullar (fiziksel, kimyasal, 
biyolojik etkenler, uygunsuz duruş 

ve toz maruziyeti) nedeniyle oluşan 
hastalıklara meslek hastalıkları denir. 
Meslek hastalıklarında yapılan iş, 
maruz kalınan risk faktörü ve ortaya 
çıkan hastalık arasında doğrudan ilişki 
vardır.
                 Meslek hastalıkları genellikle 
uzun süreli maruziyet sonucu 
ortaya çıkarlar ve çoğunlukla kronik 
seyirlidirler. Kronik cilt bozuklukları, 
solunum sistemi hastalıkları, omurga 
ve duruş bozuklukları, kalıcı görme ve 
işitme bozuklukları, çeşitli organların 
kanserleri, dolaşım bozuklukları bu 
gruba dahil edilebilir. Bu hastalıklar 
tutulan organlara göre farklı 
fonksiyon kayıplarına neden olmakta 
ve kalıcı iş göremezlik haline sebep 
olabilmektedir.  
                 Kısa süreli maruziyetler nedeniyle 
ortaya çıkan akut hastalık tabloları da 
meslek hastalığı kavramı içinde yer 
almaktadır. Ancak bu hastalıklar uygun 
tedavi ile düzelebildiğinden ve kalıcı 

bozukluk bırakmadığından kayıt altına 
alınmaları ihmal edilmektedir. Alerjik 
reaksiyonlar(cilt, göz, üst ve alt solunum 
yolları hastalıkları), intoksikasyonlar 
(sinir sistemi, solunum, dolaşım, 
sindirim sistemi, hematopoetik sistem, 
böbrek hastalıkları),  ani başlangıçlı 
omurga rahatsızlıkları, geçici işitme 
ve görme bozuklukları bu grup 
hastalıklardandır. 

                                                  
MESLEK HASTALIKLARININ 

SEBEPLERİ

Kimyasal faktörler: Benzen, kurşun, 
civa, karbonmonoksit, karbondioksit, 
arsenik, krom, kadmiyum, tarım 
ilaçları, makine yağları, maruz kalınan 
diğer kimyasallar
Fiziksel faktörler: Radyasyon, ışık, 
gürültü, basınç, ısı, yük ve titreşim
Biyolojik faktörler: Bakteri, virüs, 
mantar ve parazitler
Tozlar: Organik(tahıl tozları, pamuk 
tozları), inorganik(kömür, asbest, silıs, 
vb)

MESLEK HASTALIKLARI, 
BELİRTİLERİ, RİSK GRUPLARI

Deri hastalıkları: 
-Alerjik dermatit, egzema, 
kanserler(deride kaşıntı, kızarıklık ve 
iyileşmeyen yaralar)
-Kimyasal fiziksel ve biyolojik 
maruziyet sonucu ortaya çıkabilen bu 
hastalıklar birçok meslek grubunda 
görülebilmektedir.
Akciğer hastalıkları:
-Kömür işçisi pnomokonyozu, 
asbestoz, silikoz, koah (nefes darlığı, 
öksürük, balgam, kilo kaybı, anormal 
akciğer filmi)
-Maden işçileri, seramik ,kum ocağı, 
taş ocağı, fren ve balata sanayi işçileri 
özellikli risk gruplarıdır

Kan hastalıkları:
- Anemi ve lösemiler(Halsizlik, 
yorgunluk, solukluk, nedensiz 
kanamalar, ciltte morarmalar ve sık 
hastalanma)
-Benzen, kurşun maruziyeti çok 
önemlidir. Özellikle akü, ayakkabı 

Dr. Önder BAĞCI
Özel Medicana Konya Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı

SAĞLIK

38      www.ismsaglik.com.tr www.ismsaglik.com.tr     39    



imalat sanayi işçilerinde görülmektedir.
Dolaşım bozuklukları:
-Varis ve reıno fenomeni(bacaklarda 
şişlik, toplardamarlarda belirginleşme, 
elde solukluk ve morarma döngüleriyle 
seyreden ataklar
-Yük taşıyan, uzun süre ayakta kalan 
ve titreşimli aletlerle çalışan işçiler 
özellikli risk gruplarıdır
Sinir sistemi hastalıkları:
-Deliryum, konfüzyon, koma, demans 
(çıldırma hali, uygunsuz konuşma, 
bilinç kaybı, kas zayıflığı, unutkanlık, 
bunama)
-Özellikle kimyasal maruziyetler 
suçlanmakla birlikte, ağır fiziksel 
maruziyetler de neden olabilmektedir
Kas iskelet sistemi hastalıkları:
-Omurga bozuklukları, kifoskolyoz, 
disk bozuklukları, tuzak nöropatileri, 
artrozlar (omurgada ve göğüste 
eğrilikler, omurgada ve göğüste ağrı, 
hareket kısıtlılığı, muhtelif  eklemlerin 
bozuklukları ve ağrıları)
-Ağırlık taşıyan, uzun süre aynı 
pozisyonda çalışan işçiler özellikli risk 
gruplarıdır

Enfeksiyon hastalıları:
-Brucella, şarbon, AIDS, hepatit  
virüsler, mantarlar, parazitler (halsizlik, 
yorgunluk, yaygın kas eklem ağrıları, 
ateş yüksekliği, kilo kaybı, sarılık)
-Sağlık çalışanları, veterinerler, kasaplar 
özellikli risk gruplarıdır.
Kanserler:
-Deri, akciğer, karaciğer, testis, 
kanserleri
-Ağır kimyasal, biyolojik, fiziksel 
maruziyet olan iş kollarında ortaya 
çıkabilmektedir. Asbest maruziyetinde 
mesotelyoma ve akciğer kanseri sıklığı 
artarken, PVC işçilerinde karaciğer 
hemanjiosarkomları, baca işçilerinde 
skrotal kanserler görülebilmektedir.
                                                              

NASIL TANI KONULUR?
              Meslek hastalıkları semtomatik 
olabileceği gibi asemtomatik de olabilir. 
Kuşkulanılan vakaların detaylı çalışma 
ve maruziyet öyküleri alınmalı, detaylı 
sistemik muayeneleri yapılmalı, uygun 
tetkikleri planlanmalıdır. Sorumlu 
etkene yönelik işyeri analizleri mutlaka 
yapılmalıdır.

                   KORUNMA 

                Meslek Hastalıklarına neden 
olan risk faktörlerinin bilinmesi ve 
bu faktörlerin kaynağında kontrolü 
korunmada en önemli aşamadır. İşe 
giriş muayeneleri ile işçiye uygun iş 
seçimi, koruyucu donanım kullanımı, 
periyodik muayeneler ve taramalar 
primer korunmada da atılması gereken 
diğer adımlardır.
                                                                        

ÖNEMİ

              Meslek hastalıklarının öncelikli 
olarak hastayı ve sağlık profesyonellerini 
ilgilendiren tıbbı süreçlerinin yanında 
işvereni ve sosyal güvenlik kurumunu 
içine alan hukuki ve ekonomik süreçleri 
vardır. İşveren meslek hastalığı 
gelişiminin engellemesinde en büyük 
sorumluluk sahibi olan taraftır. Kalıcı 
iş göremezlik ya da ciddi akut hastalık 
varlığında ihmali saptanan işverenlere 
SGK tarafından hukuki yaptırım 
uygulanabilmekte ve iş göremezlik 
ödenekleri ödettirilebilmektedir.
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I) GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların 
yaptıkları  işten, çalışma koşullarından 
ve kullanılan araç ve gereçlerden 

doğabilecek tehlikelere karşı yaşamının 
ve sağlığının etkin olarak korunmasını 
ve çalışanların sağlıklı ve güvenli 
çalışabileceği ortamın sağlanmasını 
ifade eder. Hukuk sistemimiz içerisinde 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler 
dağınık bir şekilde düzenlenmiş iken 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile söz 
konusu hükümlerin bir araya getirildiği 
söylenebilecektir.
 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu TBMM tarafından 
kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır . Kanun hükümlerinin 
yürürlük tarihi maddelere göre değişiklik 
arz etmektedir.
 Kanunun en önemli özelliği 
uygulama alanının genişliğidir. Buna 
göre kural olarak Kanun, kamu ve özel 
sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, 
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
vekillerine, çırak ve stajyerler dahil 
olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanır. 

II) 6331 SAYILI KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA 

CEZALARI
1) Genel Olarak

 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
mevzuatın kendisinden beklenilen 
sonuçlara ulaşabilmesinin araçlarından 
birisi de yükümlülüklere uymama 
durumunda yaptırım uygulanmasıdır. 
6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta 
belirtilen yükümlülüklere uymama 
durumunda hukuki, idari ve cezai 
yaptırımlar söz konusu olmaktadır. 
Söz konusu yaptırımlardan idari para 
cezaları da mevzuat içinde önemli bir 
bölümü oluşturmaktadır.
 İş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin olarak idari para cezalarının 

düzenlendiği 6331 sayılı Kanunun 
26. maddesinin madde gerekçesinde 
de konu ile ilgili ayrıntılı açıklama 
yapılmıştır. Buna göre, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda devletin yaptırım 
uygulama yetkisinden vazgeçmesi tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
mümkün görülmemektedir. Özellikle iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatın 
genel ilkeleri düzenlenmiş, ayrıntılar 
ise alt düzenlemelere bırakılmıştır. 
Yönetmelikler daha çok teknik konuları 
kapsayacak olup, çalışanların hayati 
tehlikelerini önlemeye yönelik işveren 
yükümlülükleri alt düzenlemelerde yer 
alacaktır. 
 Mevzuatta, idari para cezaları 
ihlalin çalışanlara etkisi dikkate alınarak 
tespit edilmeye çalışılmıştır. İş kazası 
ve meslek hastalıklarının önlenmesine 
ilişkin kuralların çoğunluğu 
yönetmeliklerde belirtileceği için 
mutlaka idari bir yaptırımının bulunması 
gerekliliğinden hareketle yönetmeliklerin 
amir hükümlerine aykırılık halinde idari 
para cezası verilmesi öngörülmüş, bazı 
yönetmelik hükümlerinin ihlalinin 
devamı halinde de tespit tarihinden 
itibaren söz konusu cezanın her ay 
uygulanması düzenlenmiştir.
 Çalışanlar açısından hayati 
tehlike oluşturan bir hususun tespiti 
halinde ise işin durdurulacağı hükme 
bağlanmıştır. İşi durdurma kararı 
işyerinin bir bölümünü veya tamamını 
kapsayabilmektedir. Şüphesiz bazı 
durumlarda işyerlerinde tespit edilen 
noksanlıkların önemi, tedbirlerin 
aciliyeti veya önlem almamakta direnen 
işverenlerin bu davranışı son çare 
olarak daha ağır yaptırım uygulanmasını 
zorunlu hale getirmektedir. Bu 
nedenle işin durdurulması kararının 
uyulmamasına ayrı bir idari para cezası, 
yönetmelikle belirlenen şartları yerine 
getirmeden işe devam edilmesine de ayrı 
bir idari para cezası öngörülmüştür.
 İdari para cezalarının 
uygulanabilmesi için işyerinde iş 
kazası veya meslek hastalığı meydana 
gelmesi şartı aranmaz. İş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi veya konu ile 
ilgili kuralların ihlal edilmesi idari para 
cezalarının uygulanması için yeterli 
görülmüştür. İşverenlerin iş sağlığı 
ve güvenliğine aykırı hareketlerinin 
cezalandırılması önceliyi politikanın 
gereğidir. 
 6331  sayılı Kanunun idari 
para cezalarını düzenleyen hükümleri 
incelendiğinde, mevzuat hükümlerine 
aykırılık ayrı ayrı ele alınmak yerine 
ilgili hükümlere atıf  yapılarak 
maddelerde belirtilen hususlar için 
idari para cezaları öngörülmüştür. Aynı 
zamanda hükümlere aykırı hareketin 
yinelenmesi veya devamı halinde 
cezanın her ay için ayrı ayrı verilmesi 
gerekecektir. Söz konusu hükümler 
değerlendirildiğinde cezaların caydırıcı 
olduğu söylenebilecektir.  

 2) İşverenin İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin Örgütlenme 

Yükümlülüğüne Aykırı
Hareket Etmesi

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
Kurma Yükümlülüğüne Aykırılık

 İşverenin İş sağlığı ve 
güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü 
6331 sayılı Kanunun 22. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, elli ve daha 
fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan 
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak 
üzere kurul oluşturur.
 İşverenin iş sağlığı ve güvenliği 
kurullarına ilişkin hükümlere aykırı 
hareket etmesi durumunda, işverene idari 
para cezası uygulanır (6331 m.26/1-i). 
Söz konusu düzenleme çerçevesinde 
idari para cezası yaptırımına bağlanan 
fiil iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
oluşturulmamasıdır. İş sağlığı ve güvenliği 
kurulunun mevzuata aykırı olmayan 
kararlarını uygulamayan işveren de idari 
para cezası yaptırımı kararı ile karşı 
karşıya kalacaktır. İşverenin işyerlerinde 
kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları 
arasındaki koordinasyonu sağlamaması 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE
İDARİ PARA CEZALARI VE İTİRAZ USULÜ - 1 -

I) GİRİŞ
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da aynı hüküm kapsamında idari para 
cezasını gerektirir. 

b) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri 
Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 

Çalıştırma Yükümlülüğüne 
Aykırılık

 6331 sayılı Kanunun 6/1-
a hükmüne  göre işveren, çalışanları 
arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirir. Çalışanları arasında 
belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin 
tamamını veya bir kısmını ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak 
yerine getirebilir. Ancak belirlenen 
niteliklere ve gerekli belgeye sahip 
olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

c) Çalışan Temsilcisi Belirleme 
ve Destek Elemanı Çalıştırma 

Yükümlülüğüne Aykırılık
 6331 sayılı Kanuna göre 
(m.3/1-c) çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, 
çalışmaları izleme, tedbir alınmasını 
isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 
konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkili çalışanı ifade eder.
 6331 sayılı Kanunun 20. 
maddesine göre, İşveren; işyerinin 
değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan 
sayılarını göz önünde bulundurarak 
dengeli dağılıma özen göstermek 
kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak 
seçim veya seçimle belirlenemediği 
durumda atama yoluyla çalışan temsilcisi 
görevlendirir. Çalışan temsilcisinin 
nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin 
usul ve esaslar İş Sağlığı Ve Güvenliği İle 
İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve 
Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 
ile belirlenmiştir.
 İşverenin görüş alma ve 
katılımın sağlanması konusunda, 
çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan 
temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde 
varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine 
yoksa çalışan temsilcilerine yeterli 
imkanları sağlamak zorundadır 
(6331 m.18). İşverenin söz konusu 
yükümlülüğe aykırı hareket etmesi 

durumunda işverene  idari para cezası 
uygulanır (6331 m.26/1-h). İşverenin 
görevlendireceği destek elemanın 
sayısı ve niteliklerine ilişkin düzenleme 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik ile belirlenmiştir.

d) İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimi Kurulması Yükümlülüğüne 

Aykırılık
 6331 sayılı Kanuna (m.8/6) 
göre, belirlenen çalışma süresi nedeniyle 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
tam süreli görevlendirilmesi gereken 
durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve 
güvenlik birimi kurar. Bu durumda, 
çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş 
Kanununa göre belirlenen haftalık 
çalışma süresi dikkate alınır. İşverenin 
Kanunda düzenlenen yükümlülüğü 
yerine getirmemesi durumunda işverene  
idari para cezası uygulanır (6331 
m.26/1-c). 

3) Kayıt ve Bildirim 
Yükümlülüğüne Aykırılık

 6331 sayılı Kanuna (m.14/1) 
göre işveren, bütün iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının kaydını tutmak, 
gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile 
ilgili raporları düzenlemek zorundadır. 
İşverenin söz konusu yükümlülüğü 
yerine getirmemesi durumunda işverene 
idari para cezası uygulanır (m.26/1-e).
 6331 sayılı Kanunda işverenin iş 
kazalarını ve meslek hastalıklarını süresi 
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirmesi yükümlülüğü düzenlenmiştir 
(m.14/2). Söz konusu yükümlülüğe 
aykırılık durumunda işverene idari para 
cezası uygulanacaktır (6331 m.26/1-e).
 6331 sayılı Kanunun 14. 
maddesine göre, işveren, iş kazalarını 
kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık 
hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi 
tarafından kendisine bildirilen meslek 
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 
üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirir. Sağlık hizmeti 
sunucuları kendilerine intikal eden iş 
kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucuları ise meslek hastalığı tanısı 
koydukları vakaları en geç on gün içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

 6331 sayılı Kanunda iş kazası ve 
meslek hastalıklarının işveren tarafından 
bildirilmesi yükümlülüğü yanında 
sağlık hizmeti sunucularına da bildirim 
yükümlülüğü getirilerek denetim imkanı 
artırılmıştır.

4) Belge Düzenleme 
Yükümlülüğüne Aykırılık

 İşveren, işletmeye başlanmadan 
önce, büyük endüstriyel kaza 
oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin 
büyüklüğüne göre büyük kaza önleme 
politika belgesi veya güvenlik raporu 
hazırlamak zorundadır.Güvenlik raporu 
hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, 
hazırladıkları güvenlik raporlarının 
içerik ve yeterlilikleri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
incelenmesini müteakip işyerlerini 
işletmeye açabilir (6331  m.29). 
İşverenin büyük kaza önleme politika 
belgesi hazırlamaması durumunda idari 
para cezası uygulanır (6331 m.26/1-m).

5) Risk Değerlendirmesine İlişkin 
Yükümlülüklere Aykırılık

 6331 sayılı Kanun kapsamında 
işverenin en önemli yükümlülüğü 
risk değerlendirmesi yapma 
yükümlülüğüdür. Kanunun 4. maddesine 
göre, işveren risk değerlendirmesi yapar 
ya da yaptırır. İşverenin, işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
yapılacak risk değerlendirmesinin 
usul ve esasları İş Sağlığı ve Güvenliği 
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile 
belirlenmiştir. 
 İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk değerlendirmesi yapma 
veya yaptırma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi durumunda işverene idari 
para cezası uygulanır.  (6331 m.26/1-ç). 
 İşverenin iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden çalışma ortamına ve 
çalışanların bu ortamda maruz kaldığı 
risklerin belirlenmesine yönelik gerekli 
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları 
yapmaması halinde işverene idari para 
cezası uygulanır (m.26/1-ç).

 Yazının devamı 2.sayımızda.
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Hepimiz farklıyız, hepimiz 
değerliyiz. Her birimizin büyüdüğü, 
yetiştiği dönem birbirinden farklıydı ve 
farklı olmaya devam ediyor. Aile yapıları 
farklı, gelir düzeyleri farklı, ülkenin 
içinde bulunduğu durum farklı, teknoloji 
farklı, yaşam farklı… Dolayısıyla yeni 
neslin farklı olması garip bir durum 
değil aslında gayet normal bir durum. 

Farklılıkları yönetemediğimiz 
için farklılıklara söylenecek miyiz yoksa 
o farklılıkları fırsata mı dönüştüreceğiz? 
Hedefimiz yeni nesli anlamak, 
onlarla birlikte çalışmak ve kurumsal 
hedeflerimize ulaşmak ise ilk adım olan 
anlamak kısmıyla işe başlayabiliriz. Y 
kuşağına özel yönetim tarzı olması 
gerektiğini düşünmek yerine her bir 

kişiyi bireysel olarak ele almak gerekir. 
Zira yeni kuşağa ait her bir kişinin 
aile yapısı, genetik ve kültürel kodları 
vb. birbirinden farklı. Genellemelerle 
hareket etmekten ziyade bireysel 
dokunuşlara ihtiyacımız olduğu bir 
gerçek. 

 TUİK verilerine göre 
nüfusumuzun %35’i 1980-2000 yılları 
arasında doğanlardan oluşuyor. 1980-
1990 yılları arasında doğanları sadece 
çalışan olarak değil aynı zamanda 
yönetici olarak da görüyoruz. 1990-1995 
yılları arasında doğanlar da iş hayatına 
yeni giriş yapan genç arkadaşlarımız. 
Yeni nesil neler bekliyor ve biz neler 
yapabilirize bakarsak…

• Yeni nesil manevi tatmini çok 
önemsiyor. 

 Her nesilde olduğu üzere 
daha çok para kazanmayı istemesinin 
yanında işinden ciddi bir manevi 
tatmin beklentisi var. Bu manevi 
tatmini bir diğer ifadeyle motivasyonu 
yönetici-patron-şirket tarafından 
tanınmak, takdir edilmek olarak 
değerlendirebilirsiniz, kaliteli çalışma 
arkadaşları diyebilirsiniz, işi bilen ve 
öğreten yönetici diyebilirsiniz…  

 Kurumun sağladığı gelişim 
fırsatları, fikrinin alınması, esnek iş 
düzenlemeleri, kariyer yönetimi, katkısı 
olan iş deneyimi de yeni nesil için 
manevi tatmini oluşturan etkenlerden. 

Yeni Nesille 
Çalışmak - 1

“Genç olmanın nasıl bir şey 
olduğunu unutan insanların 

gençleri anlamasını 
onları yönetmesini nasıl 

bekleyebiliriz?”
             M.Efsun Yüksel Tunç

DANIŞMAN GÖZÜYLE
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Bu beklentiler doğrultusunda şirketin 
kariyer sistemine sahip olması, eğitim 
sisteminin olması tabi ki bu iki sistemin 
doğru bir şekilde işleyebilmesi için 
performans sisteminin kurulmuş olması 
gerekiyor. 

Esnek iş düzenlemelerinde 
çalışanların çalışma gün ve saatlerini 
seçebilmelerini ve yan haklarda 
ihtiyaçları doğrultusunda karar 
verebilmelerini sağlayan şirketler koşullu 
olarak kurumuna bağlı olan yeni neslin 
bağlılığını artırıyor.

• Yeni nesil yöneticisinden 
öğrenmek istiyor. Yöneticisinin 
deneyimiyle deneyimlenmek istiyor. 
Eski nesile göre daha donanımlı 

bir şekilde iş hayatına başlayan yeni 
nesil kendilerini etkileyebilecek, 
onlara ilham verebilecek yöneticilerle 
çalışmak istiyor. Google’dan edindikleri 
göçebe bilginin rekabette avantaj 
yaratmayacağını anlayan genç çalışanlar 
deneyimlenmiş bilgiyi yöneticisinde 
arıyor. Yöneticisinde bulamadığında, 
yöneticisini beğenmeme, saymama, 
işten soğuma yaşayabiliyorlar. 

 İlk akla gelen eğitim, yabancı 
dil, teknolojik bilgi, genel kültür, geleceği 
okuma gibi alanlarda yöneticilerin 
çalışanlarından daha donanımlı olmak 
için gayret göstermesi şart haline 
gelmiştir. Her yönetici kendisine 
“Dünden daha iyi miyim?” diye 
sorduğunda işimiz oldukça kolaylaşacak. 

Bir sonraki yazımızda yeni neslin 
beklentilerine devam ediyor olacağız. 
Bizlerin yapacaklarını paylaşmak ve 
kurumlarımızda huzuru inşa edip 
bağlılığı yüksek çalışanlarla karlı projeler 
yürütmek için yapılacakları listelemek 
için burada olacağız. 

 Kişiyi güzel yapan eylemidir; 
der, saygılar sunarım. 

 M.Efsun Yüksel Tunç
 Indus Danışmanlık
 Eğitim ve Yönetim Danışmanı

Yazının devamı 2.sayımızda.
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G L O B AL  | AKADEMİ
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu

0332 324 1 444
0332 324 0 333

Yunus Emre Mh. Serinkent Sk. No: 5-7 Meram / KONYA
Tel: +9 0332 324 1 444 - 324 0 333

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Olmayan,
Üniversitelerin Tüm Mühendislik Bölümlerinin,
Fen ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya

Biyoloji Bölümlerinin, Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı
ve Güvenliği Bölümlerinin Mezunları ve

Teknik Öğretmenler;
Eğitiminizi En Uygun

Koşullarla Eğitim Kurumumuzdan Alabilirsiniz...

?NE YAPIYORUZ

NE YAPMALIYIZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
KARİYERİNİZ İÇİN
BÜYÜK FIRSAT !...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
KARİYERİNİZ İÇİN
BÜYÜK FIRSAT !...


