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Yaflam›n temel gereksinimlerinden birisi olan ça-

l›flma hayat›nda; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve

psiko-sosyal birçok etkenle karfl› karfl›ya kal›n-

makta ve kiflinin sa¤l›k, güvenlik ve verimlili¤i et-

kilenmektedir. Çal›flma hayat›nda çal›flanlar›n

sa¤l›klar›n›n olumsuz etkilenmesini, ifl kazas› ve

meslek hastal›klar›n›n meydana gelmesini önle-

mek, çal›flanlar›n sa¤l›k ve  güvenliklerini geliflti-

rerek, ifl uyumlar›n› ve verimliliklerini art›rmay›

amaçlayan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çok disiplinli ve

genifl bir aland›r. Duyarl›l›klar›n ve ç›karlar›n  çe-

flitlili¤ine karfl›n, konuya iliflkin afla¤›da sunulan

baz› temel ilkeler belirlenmifl ve uluslararas› ka-

bul görmüfltür2 : 

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda politikalar

oluflturulmal›d›r. 

• Sosyal taraflar (iflverenler ve iflçiler) ve di¤er il-

gili taraflarla görüfl al›flveriflinde bulunulmal›d›r. 

• Önleme ve koruma, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

program ve politikalar›n›n amac› olmal›d›r. 

• Bu alanda etkili program ve politikalar geliflti-

rilip uygulanabilmesi aç›s›ndan bilgilendirme bü-

yük önem tafl›maktad›r. 

• Sa¤l›¤›n gelifltirilmesi, ifl sa¤l›¤› uygulamalar›-

n›n en temel ögesidir. 

• ‹fl sa¤l›¤› hizmetleri bütün çal›flanlar› kapsa-

mal›d›r. 

• ‹fl kazalar›na maruz kalan, yaralanan ve mesle-

ki hastal›klara yakalanan çal›flanlar›n tazminat al-

ma, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinden ya-

rarlanma imkânlar› sa¤lanmal›d›r. 

• E¤itim, güvenli ve sa¤l›kl› çal›flma ortamlar›

aç›s›ndan yaflamsal önemdedir.

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda devlet, çal›-

flan ve  iflverenin belirli sorumluluk, görev ve yü-

kümlülükleri vard›r. 

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikalar› fiilen

uygulanmal›d›r. 

Günümüzün modern ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yakla-

fl›m›, zorlay›c› ve hukuksal önlemlerin ötesinde

hizmet ve müflteri odakl› bir anlay›flla taraflara

sunulmaktad›r. Bu anlay›fl› hayata geçirmek için

“sosyal diyalog” öne ç›kmakta ve vazgeçilmez ol-

maktad›r. 

Sa¤l›kl›, motivasyonu yüksek ve üretken ifl gücü

bir ülkenin sosyal ve ekonomik gelece¤i aç›s›ndan

temel unsurdur. Günümüzde ifl yerindeki tehlike-

lerin önlenmesi ya da çal›flanlar›n tehlikelere kar-

fl› korunmalar› yeterli olmamaktad›r. Çal›flanlar›n

mevcut sa¤l›k durumlar›n›n iyilefltirilmesi için ge-

1. PhD, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Md.Yrd.
2. Allie, B.O., ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Temel ‹lkeler,ILO, Ankara, 2005.

Bir milleti hür, ba¤›ms›z, flanl›, yüksek bir toplum olarak
yaflatan da; köleli¤e, yoksullu¤a düflüren de e¤itimdir.

M. Kemal Atatürk

Dr.  Rana GÜVEN
1



rekli ad›mlar›n at›lmas›, sa¤l›k ve güvenli¤i öne

ç›karan bir anlay›fl ve bilincin oluflturulmas› ge-

rekmektedir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin gelifltirilmesi amac›yla

sosyal taraflarla ortak yap›lacak e¤itim ve ö¤retim

çal›flmalar› bu anlamda büyük yarar sa¤layacakt›r.

Çal›flanlar›n yaflam tarzlar›, beslenme biçimleri,

egzersiz yap›p yapmad›klar›, içki ve sigara al›flkan-

l›klar› da sa¤l›k aç›s›ndan temel önemdeki etmen-

lerdir. Örnek yaflam tarzlar›n› özendirecek ve sa¤-

l›¤a ayk›r› davran›fl ve al›flkanl›klar› de¤ifltirecek

biçimde tasarlanm›fl sa¤l›k e¤itimleri, ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i çal›flmalar›n›n bir parças› olarak ifl yer-

lerinde uygulanmal›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i programlar›, çal›flma koflul-

lar›n›n ve ortamlar›n›n iyilefltirilmesinin sosyal ve

ekonomik önemi konusundaki bilinç ve duyarl›l›-

¤› yayg›nlaflt›racak stratejiler öngörmelidir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki bilinç ve du-

yarl›l›k gelifltirme kampanyalar›, gerek yönetimi,

gerekse çal›flanlar› kendi iflyerlerindeki tehlikeler

ile kazalar›n, yaralanmalar›n ve hastal›klar›n

önlenmesindeki rolleri ve sorumluluklar› konu-

sunda bilgilendirmeyi hedefler. Bu tür kampanya-

lar, üst yönetim, denetçiler ve çal›flanlar dahil bir

iflletmenin bütün düzeyleri aras›ndaki iletiflimin

ve iyi ifl iliflkilerinin geliflmesine katk›da bulunur.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinde amaç; bir ifl-

letmedeki yöneticilerin ve çal›flanlar›n, ifl kazala-

r›na, yaralanmalara ve hastal›klara neden olan

risk etmenlerini teflhis edebilecekleri bilgi, kavra-

y›fl ve becerilerle donat›lmalar› ve bu etmenlerin

kendi çal›flma ortamlar›nda ortaya ç›kmas›n› ön-

lemeye haz›r durumda olmalar›d›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi, çal›flma yaflam›nda

sa¤l›¤› ve güvenli¤i gelifltirecek bilinç ve duyarl›-

l›kla olumlu tutumlar› yerlefltirmeye yöneliktir.

E¤itim, ifl yeri koflullar›n›n ve çal›flma ortamlar›-

n›n iyilefltirilmesinin bir arac› olarak önemsen-

melidir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurumlar›  ve labo-

ratuvarlar›, çal›flma enstitüleri, ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i konular›nda e¤itim, teknik destek ya da

araflt›rma faaliyetleri yürütecek di¤er kurumlar

gelifltirilmeli ve desteklenmelidir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i programlar›, devlet, iflveren

ve iflçi kurulufllar›n›n, araflt›rma kurumlar›n›n ve

çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi çal›flmalar›n-

da yer alan di¤er gruplar›n farkl› gereksinimlerini

göz önüne alarak, bilgi toplanmas›na, analizine

ve yayg›nlaflt›r›lmas›na özel önem vermelidir. 

E¤itim, kiflilere, ifllerini ve mesleklerini baflar›l› bi-

çimde yapmalar› için gerekli kuramsal ve pratik bil-

gileri sa¤lar. E¤itimin her aflamas›nda ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤inin önemi dikkate al›narak, gerekli teknik

ve t›bbi bilgiler aktar›lmal›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli-

¤i e¤itimi bütün çal›flanlar›n gereksinimlerini kar-

fl›lamal›, ulusal koflullara ve uygulamalara uygun

biçimde verilmelidir. 

E¤itim, güvenli ve sa¤l›kl› çal›flma
ortamlar› 

aç›s›ndan hayati önemdedir.
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Güvenlik kültürü e¤itiminde hedeflenen, ö¤renci-

lerin gereksinimini karfl›layacak ifl sa¤l›¤› ve güven-

li¤i ilkelerinin bütün ifl kolu ve mesleki e¤itim

programlar›na dahil edilmesidir. ‹fl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i ile ilgili konular›n, kiflilerin gelecekte ya-

pacaklar› ifller ve üstlenecekleri sorumluluklar da

gözetilerek, bütün e¤itim programlar›na dahil

edilmesi gerekmektedir. Genel olarak, insanlar

edindikleri al›flkanl›klar› ve içsellefltirdikleri ref-

leksleri b›rakmakta büyük güçlük çekerler. Bu ne-

denle, çal›flma yaflam›ndaki güvenli yöntemler ve

davran›fllar konusuna e¤itimin ilk aflamalar›nda

yer verilmelidir ki bunlar daha sonra çal›flma ya-

flam›nda benimsenip uygulanabilsin. 

E¤itim; sa¤l›kl› ve güvenli bir iflyeri aç›s›ndan vaz-

geçilmez olup, y›llard›r sa¤l›k ve güvenlik yöneti-

minin ayr›lmaz bir parças› olarak de¤erlendiril-

mifltir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda e¤itim tek

bafl›na, bir konu olarak ele al›nmamal›, genel ifl

e¤itiminin ayr›lmaz bir bilefleni olarak görülmeli

ve gündelik ifl süreçlerine dahil edilmelidir. Yöne-

tim, üretim sürecinde rolü olan herkesin, iflleri

için gerekli teknik beceriler konusunda e¤itilme-

sini sa¤lamal›d›r. 

Sa¤l›kl›, motivasyonu yüksek ve halinden mem-

nun ifl gücü bir ülkenin sosyal ve ekonomik gele-

ce¤i aç›s›ndan hayati önemdedir. Bu ifl gücünün

sa¤lanmas› için, ifl yerlerindeki tehlikelerin ön-

lenmesi ya da çal›flanlar›n bu tehlikelere karfl› ko-

runmalar› yetmez.  Ayr›ca, çal›flanlar›n mevcut

sa¤l›k durumlar›n›n iyilefltirilmesi için ad›mlar

at›lmas›, sa¤l›k ve güvenli¤e de¤er veren bir kül-

tür yarat›lmas› gerekir. 

‹SG'nin e¤itime entegre edilmesi3 :

Çocuk ve gençler aras›nda bir ifle bafllamadan ön-

ce iyi davran›fllar gelifltirmek için mutlaka sa¤l›k

ve güvenlik konular› okul müfredat›na dahil edil-

mifl olmal›d›r. Bunu gerçeklefltirmenin yolu son

20 y›lda de¤iflmifltir. Geleneksel yaklafl›mda ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i müfredata genellikle fen veya

meslek derslerinde tek bir konu olarak (veya kurs

olarak) dahil edilmekte iken bugün sa¤l›k ve gü-

venlik konusu tek bir konu bafll›¤› olarak k›s›tlan-

mamakta, e¤itimin tüm aflamalar›nda, matematik

ve türkçe gibi bütün derslere dahil edilmektedir.

Matematik derslerinde ifl kazalar› istatistikleri

kullan›larak haz›rlanan bir problem ya da Türkçe

dersi için çal›flma hayat›n› konu alan bir okuma

parças› haz›rlanmas›, dolayl› ve kal›c› bir ö¤ren-

meyi sa¤layacakt›r.

Bugün art›k ‹SG görüfllerinin de¤iflik konularda ve

tüm e¤itim süreçlerinde karfl›l›kl› entegrasyonu

hedeflenmektedir. Bunu yaparken çocuklar›n yafl

ve e¤itim seviyeleri göz önüne al›nmaktad›r. Ayr›-

ca, ‹SG programlar› flartlara duyarl› olmal›, her

okulun yerel flartlar›na uyarlanabilecek kadar es-

nek olmal› ve de¤iflik ö¤renme flartlar›na uyarla-

nabilmelidir. Örne¤in; anaokulunda dersler, gü-

vende kalma kurallar› veya arkadafl edinme üzeri-

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi,
çal›flma yaflam›nda sa¤l›k ve güvenli¤i

gelifltirecek bilinç ve duyarl›l›kla,
olumlu tutumlar› yerlefltirmeye

yöneliktir.

3. Systems and Programmes, Mainstreaming Occupational Safety and Health into Education,
Good Practice in School and Vocational Education, OSHA, Belgium, 2004.  



ne verilir. Ortaokulda ise konular çat›flmalar› ida-

re etmek, fliddeti önlemek veya yaflam için fiziksel

olarak aktif olmak gibi konulard›r. 

Çocuklar›n ve gençlerin okul veya di¤er e¤itim bi-

rimlerinde sa¤l›k ve güvenlik koflullar›n›n uzun

vadeli iyilefltirilmesi afla¤›daki koflullar› kapsayan

bir yaklafl›m› gerektirmektedir:

• Fiziksel, zihinsel ve sosyal refah,

• Tüm okulun organizasyonel, bireysel ve çevre-

sel parçalar› aras›nda iletiflimin olmas›,

• Okulda bireysel sa¤l›k  güvenlik alg›s› ve dav-

ran›fl biçimlerini flekillendirip, iyilefltirmek,

• Okullar›, ö¤renci ve ö¤retmen ihtiyaçlar›na uy-

gun çal›flma alanlar› olarak biçimlendirmek.

Güvenli ve sa¤l›kl› bir ö¤renme alan›; çocuklar›n

ve gençlerin  gelecekteki özel ve ifl hayatlar›n› en

güvenli ve sa¤l›kl› flekilde biçimlendirme becerisi

ve risk fark›ndal›klar›n› mümkün oldu¤unca erken

edinmelerini sa¤layacakt›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin e¤itimle bütünlefltirilme

projesi çok disiplinli ve araflt›rma temelli olmal›-

d›r. Sa¤l›k ve güvenli¤in e¤itime entegrasyonu;

konuyla ilgili gerekli bilginin toplanmas›, proje-

nin planlanmas›, flekillendirilmesi, hayata geçiril-

mesi, sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ile proje so-

nuçlar›n›n izlenmesi ve sürdürülebilirli¤inin sa¤-

lanmas› olmak üzere alt› ad›ml› bir ifllem olarak

tan›mlanmaktad›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminin temel faktörleri:

Okullar, iflverenler, veliler, e¤itimciler, istihdam

bürolar›, sa¤l›k bak›m› sa¤lay›c›lar› ve sivil top-

lum gruplar›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminde “akran e¤iticile-

rin kullan›m›” etkili bir yöntem olarak görülmek-

tedir. Akran e¤iticiler, e¤itimlere enerji ve moti-

vasyon sa¤larlar, akranlar›n›n kulland›¤› dili ko-

nuflurlar, di¤er gençlere örnek olurlar ve ifl yeri

konusunda yeni bir bak›fl aç›s› sa¤larlar. Akran

e¤itimi ile; genç insanlar›n ne istedi¤ini ö¤ren-

mek ve onlarla ifl birlikçi bir temelde beraber ça-

l›flma imkân› sa¤lanmaktad›r. 

‹lkokul e¤itimi yafl grubundaki çocuklar için çal›fl-

ma hayat› çok uzaktad›r ve bu yüzden bu konu il-

gilerini çekmez. Onlar için güvenli ve sa¤l›kl› dav-

ran›fllar› e¤lenceli bir flekilde ve onlar›n gündelik

hayatlar› ile ba¤daflt›r›lm›fl flekilde sun-

mak çok önemlidir. Gündelik hayatla

ba¤lant› okulda da var olmal›d›r ve  okul

ile çevresinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin

sa¤lanmas› ile bafllamal›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itim materyali ve

kaynaklar›n›n okul e¤itim uygulamalar›n›

bilen tecrübeli ö¤retmenler ve teknik da-

n›flmanlar taraf›ndan haz›rlanmas› e¤iti-

min kalitesini olumlu etkileyecektir. Ayr›-

ca, ö¤retmenin isteklili¤i ‹SG'nin e¤itim-

le bütünlefltirilmesini sa¤layan bir güç-
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Sa¤l›k ve güvenlik; günlük yaflam ve ifl
hayat›n›n bir parças›d›r.
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tür. Ö¤retmenlerin sa¤l›k ve güvenlik

uzmanlar› ile birlikte çal›flmas› her iki taraf›n tec-

rübesini art›racakt›r.

Bilgiyi tek yönlü, klasik s›n›f dersi yöntemi ile ak-

tarmak; bilginin do¤ru ve kullan›labilir flekilde

al›nmas›nda yeterli görülmemektedir. Günümüz-

de e¤itimciler interaktif e¤itim metotlar›n›n et-

kinli¤i konusunda uzlaflm›fllard›r.  ‹nteraktif yakla-

fl›m ö¤retmen ve ö¤rencinin birlikte çal›flmas› ile

ö¤rencinin aktif ve yarat›c› katk›lar›n› gerektir-

mektedir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinde kullan›m› ko-

lay, yafla uygun ve konuya duyarl› esnek metot-

lar/materyaller kullan›lmal›d›r. Kabul ve iyi kalite-

yi sa¤lamak için ö¤renme kaynaklar› de¤iflik or-

taklarla birlikte gelifltirilip haz›rlanmal›d›r (‹SG

yetkilileri, e¤itim kurulufllar›, sosyal ortaklar, veli-

ler ve ö¤retmen birlikleri, iflverenler).

‹fl dünyas›nda pratik tecrübeleri az oldu¤undan

ö¤retmen ve e¤itmenlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

bilgisini nas›l aktaracaklar› ve gelifltirilen e¤itim

materyallerini nas›l kullanacaklar› konusunda

e¤itilmesi yararl› olacakt›r. Sa¤l›k ve güvenli¤in

e¤itime entegrasyonu, e¤itim kültüründe de¤i-

fliklikler yapacakt›r ve uygulanmas› için yeni e¤i-

tim metotlar›, zaman ve sab›r gerektirecektir.

Gelifltirilen e¤itim materyali ve yöntemlerinin

uygulama s›ras›nda etkinli¤i sürekli de¤erlendi-

rilmeli ve de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. Bu de¤erlen-

dirmede tüm ortaklardan al›nan geri bildirim dik-

kate al›nmal›d›r. 

E¤itimin ‹SG ile bütünlefltirilmesinin kal›c› bir ifl-

levi olmal›, çocuk ve gençleri gelecekteki çal›flma

veya özel hayatlar›na haz›rlamal›d›r. Okul ya da

di¤er e¤itim kurulufllar›n›n e¤itim ve çal›flma çev-

relerini iyilefltirmelidir.

Sa¤l›k ve güvenli¤in e¤itim ve ö¤retime entegras-

yonu veya bütünlefltirilmesi söylendi¤i kadar ko-

lay de¤ildir. Bütünlefltirmek, ifl sa¤l›¤› ve güvenli-

¤i gibi bir politik konuyu, e¤itim gibi baflka bir po-

litikaya entegre etmektir. Bu yüzden de¤iflik kuru-

lufllar ve düflünce tarzlar›yla olan de¤iflik sistem-

ler birbirleriyle iletiflim içine girip ortak hareket-

lerde bulunmal›d›r.

Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Stateji Döküman›n-

da e¤itim ve önleme kültürü ifl kalitesini iyilefltir-

me ve koruma için temel faktör olarak tan›mlan-

maktad›r. E¤itim ve ö¤retim konusunda 2010 y›l›-

na kadar somut hedefler belirlenmifl ve bu hedef-

lere ulaflmak için detayl› bir ifl program› sunul-

mufltur.  

1-3 Ekim 2003 tarihinde Roma’da gerçekleflen

‹SG’yi e¤itimle bütünlefltirmek ve yar›n›n çal›flan-

lar› konulu Uluslararas› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Konferans› s›ras›nda sa¤l›k ve güvenlik uzmanla-

r›; çocuklar› ve gençleri gelecekteki çal›flma hayat-

lar›na haz›rlamay› hedefleyen kaliteli bir çok he-

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i; 
e¤itimde belli bir seviyeyi tamamlamak
için ihtiyaç duyulan bilginin ötesinde 
toplum içinde herkesi ilgilendiren bir

konudur.
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defi temel alan Avrupa stratejisine gerek duyuldu-

¤u konusunda anlaflmaya varm›fllard›r. Roma Dek-

larasyonu okullar› ve di¤er profesyonel e¤itim kuru-

lufllar›n›, insanlar› çocukluktan bafllayarak hayatlar›

boyunca daha güvenli ve sa¤l›kl› ifl gücü sa¤lay›c›

eylemlerle görevlendirmektir. 2010 y›l›ndan önce

okuldan ayr›lacak olan tüm genç insanlar›n okulda-

ki  e¤itim program› içerisinde en az 8 saatlik ‹SG

e¤itimi  almas› gerekti¤i belirtilmektedir. Her üye

ülke; okul hayat›n›n hangi evresinde bu e¤itimin

bafllayaca¤›na ve nas›l verilece¤ine karar verme ko-

nusunda serbest b›rak›lm›flt›r.

‹SG’yi e¤itimle bütünlefltirmek ve yar›n›n çal›flanla-

r› konulu Avrupa stratejisinde flu hedefler amaçlan-

m›flt›r:

• Çocuklar› ve gençleri gelecek çal›flma hayat›ndaki

zorluklara haz›rlamak ve onlar›n ifl sa¤l›¤› ve güven-

li¤ini garantilemek.

• Tüm vatandafllara ve çal›flanlara ömür boyu süre-

cek e¤itim sa¤lamak.

• ‹flyerinde sa¤l›k ve güvenli¤i sa¤layacak e¤itim-

ö¤retim sistemlerini bafllatmak ve devam ettirmek-

teki kat›l›m› gelifltirmek.

2002 - 2006 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Komisyon Stra-

tejisi Doküman›nda; 

Bilinç artt›rma ve e¤itimin erken seviyelerde baflla-

y›p devam etmesi gerekti¤i vurgulanmakta, ifl kali-

tesini artt›rmak ve korumak için e¤itim ve önleme

kültürünün temel faktörler oldu¤u belirtilmektedir.

Roma deklarasyonu Avrupa seviyesinde ‹SG’nin

e¤itim-ö¤retime entegrasyonunu gelifltirmeye da-

vet eden ilk Avrupa teflebbüsüdür. 

Sonuç ve Öneriler: 

Sosyal ve ekonomik geliflmenin göstergelerinden

biri olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i düzeyinin iyilefltiril-

mesinde toplumda güvenlik kültürünün oluflturul-

mas› büyük önem arz etmektedir. AB ülkelerinde

oldu¤u gibi ülkemizde de anaokulundan emeklilik

dönemine kadar yaflam boyu ö¤renme yolu ile top

yekûn bir güvenlik kültürü oluflumuna ihtiyaç vard›r. 

Ülkemizde ilkö¤retim, orta ö¤retim, mesleki e¤itim

ve üniversite düzeyinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤iti-

minin sistematik olmad›¤› ve genel olarak ö¤retim

üyesi  ve ö¤retmenlerimizin kiflisel ilgi ve becerisi-

ne ba¤l› oldu¤u gözlenmektedir. Bu alanda farkl›

e¤itim düzeyleri için bir e¤itim standardizasyonuna

ihtiyaç duyulmaktad›r.

Güvenlik kültürü oluflumunda erken çocukluktan

bafllayarak fark›ndal›k yaratmak amac› ile Milli E¤i-

tim Bakanl›¤›’n›n ilgili Genel Müdürlükleri ve Kitap

Yazarlar› Komisyonlar› ile iflbirli¤i çal›flmalar› 2005

y›l›nda bafllat›lm›fl olup çeflitlendirilerek

sürmektedir.
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Sa¤l›kl› ve güvenli davranma bilincinin anaokullar›ndan bafllayarak her yafl ve düzeyde e¤itime en-

tegrasyonu ile gelecek nesiller sa¤l›¤›n› koruma ve gelifltirme bilincine eriflmifl, güvenli

davran›fl› bir refleks olarak ö¤renmifl olacaklard›r. 

Böylece ülkemizde özlenen ve arzu edilen, daha mutlu ve

üretken yeni ifl gücü ile sosyal ve ekonomik refah yakalana-

bilecektir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde nihai hedefimiz çal›flma hayat›nda ve

toplumda ortak bir "GÜVENL‹K KÜLTÜRÜ" nün oluflturulma-

s›, sa¤l›kl› ve güvenli davran›fl›n bir al›flkanl›k haline getirilme-

si olmal›d›r.

Güvenlik kültürü oluflturulmas› için yeni yaklafl›m ve yöntem önerileri afla¤›da s›ralanm›flt›r4 ;

• Proaktif ve bilgiye dayanan ‹SG yaklafl›m›,

• Erken çocukluktan bafllayan yaflam boyu e¤itim,

• Duyarl›l›k ve bilinçlendirme e¤itim kampanyalar›,

• Milli E¤itim Bakanl›¤› ve üniversiteler ile yak›n ifl birli¤i,

• ‹yi uygulama örnekleri ve deneyimlerin paylafl›lmas›,

• Okulda ‹SG risklerinin fark›na var›lmas›,

• Ulusal bir bilgi a¤› oluflturulmas›,

• KOB‹’lerde ‹SG için özel yöntemler gelifltirilmesi,

• ‹stihdam ve e¤itim sistemleri aras›nda yak›n ifl birli¤i,

• ‹SG uygulamalar›nda sosyal ortaklarla  ifl birli¤i sa¤lanmas›,

• ‹SG konusunda spot filmler haz›rlanmas›,

• ‹SG tan›t›m›nda ünlü yüzlerden yararlan›lmas›,

• Ulusal TV kanallar›nda ‹SG programlar› haz›rlanmas›,

• ‹SG e¤itimlerinde NAPPO benzeri e¤lenceli karton karakterlerin kullan›lmas›,

• ‹SG bulmacalar›n›n haz›rlanmas›,

• ‹SG alan›nda örnek iflçi ve iflveren seçimi,

• Okullarda interaktif ‹SG e¤itim metotlar›n›n kullan›lmas›, 

• ‹SG konusunda afifl, kompozisyon, slogan ve resim yar›flmalar›n›n düzenlenmesi,

• Sektörel e¤itimler yap›lmas›,

• Sosyal ortaklarla birlikte ‹SG Projelerinin yap›lmas›. 

Ya ümitsizsiniz. 
Ya da ümit sizsiniz. 

Ya çaresizsiniz.
Ya da çare sizsiniz.      

Behçet Necatigil

4. Güven, R., How to Implement a Culture of Risk Prevention?, OSH Seminar-TAIEX,
Zagrep, Ekim 2006.



Girifl 

Çal›flanlar›n ifl yeri ortam ve flartlar›nda var oldu-

¤u kabul edilen sa¤l›k-güvenlik tehlikeleri ve bun-

lardan kaynaklanan risklerden korunmas› amac›

ile gerekli e¤itimlere tabi tutulmalar› konusu bü-

tün dünyada kabul gören önleyici yaklafl›m›n

önemli bir uygulama basama¤›n› oluflturmaktad›r.

Literatürde önemli bir yer tutan ve istisnas›z kabul

gören bu önleyici yaklafl›m, ülkemizde de kanun

koyucu taraf›ndan benimsenmifl ve bugüne kadar

ki ç›kar›lm›fl bulanan bütün ‹fl Kanunlar›nda çeflit-

li seviyelerde yerini alm›flt›r. 

E¤itim konusuna verilen önemin bir göstergesi

olarak, 01.09.1971 tarih ve 13943 say›l› resmi gaze-

tede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 1475 say›l› ‹fl

Kanununda ve 10.06.2003 tarih ve 25134 say›l› res-

mi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4857

say›l› ‹fl Kanununda çeflitli düzenlemelere yer ve-

rilmifl bulunmaktad›r. 

E¤itim konusu, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 77. mad-

desinde; "‹fl verenler ifl yerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› de-

netlemek, iflçileri karfl› karfl›ya bulunduklar› mes-

leki riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve

sorumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve ge-

rekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zo-

rundad›rlar." fieklinde düzenlenmifltir. An›lan ka-

nunun ayn› maddesine göre ç›kart›lan "Çal›flanla-

r›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve

Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" hükümleri ile ifl ve-

renlere 1475 say›l› ‹fl Kanunu hükümlerinden daha

farkl› ve daha ileri hükümleri içeren yükümlülükler

getirilmifl bulunmaktad›r.   

Yine çal›flanlar›n e¤itimi konusu; 01.09.1971 tarih

ve 13943 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yü-

rürlü¤e giren 1475 say›l› ‹fl Kanununun 73. madde-

sinde: "‹fl verenler, makinalar›n kullan›lmas›ndan

do¤acak tehlikelerden ve bu hususta önceden al›-

nabilecek tedbirlerden iflçileri münasip

bir flekilde haberdar etmek zorundad›r-

lar" fleklinde düzenlenmifl ve konuya

bu kanunun ayn› maddesine göre ç›-

kart›lan "‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tü-

zü¤ünün 3. maddesinde "‹flveren, iflçi-

lere yapmakta olduklar› ifllerinde uy-

malar› gerekli sa¤l›k ve güvenlik tedbir-

lerini ö¤retmek ve ifl de¤ifltirecek iflçile-

re yenisinin gerektirdi¤i bilgileri ver-

mek zorundad›r" fleklinde bir düzenle-

me ile yer verilmifltir.
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Kamil Sami  EKEMEN
1

1.Makina Mühendis i
Bafl  ‹ fl  Müfe t t i fl i



Eski ve yeni ‹fl Kanunlar›nda yer alan ve e¤itim ko-

nusunu düzenleyen hükümler dikkatlice incelenir

ve k›yaslan›rsa, genel bir tak›m benzerliklerin ya-

n›nda oldukça önemli say›labilecek farkl›l›klar›n

da bulundu¤u görülecektir.

Yukar›da k›saca kapsam› çizilmeye çal›fl›lan ifl sa¤-

l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi konusu, üzerinde daha de-

tayl› ve uzun süreli bir çal›flmay› gerektirmekle bir-

likte taraf›m›zdan önemli olarak de¤erlendirildi-

¤inden bu çal›flmada ele al›nm›fl bulun-

maktad›r.

1. ‹nceleme

Çal›flanlar›n ‹SG e¤itimi konusuna öncelikle eski

ve yeni ifl kanunlar›nda e¤itimin düzenlendi¤i

madde metinlerini inceleyerek bafllamak yerinde

olacakt›r. 

1.1. 1475 Say›l› Eski ‹fl Kanununda E¤itim 

Yukar›da verilen 1475 say›l› ‹fl Kanununun 73.

madde III. f›kra içeri¤inin incelenmesinden e¤itim

konusunun bu kanunda oldukça s›n›rl›, alt düzey-

de ve yetersiz olarak düzenlendi¤ini söylemek

mümkündür. Maddede e¤itim konusu dar anlam-

da ele al›nm›fl ve sadece "makinalar›n kullan›lmas›n-

dan do¤acak tehlikelerden ve bu hususta önceden al›nabi-

lecek tedbirlerden" iflçilerin haberdar edilmesi gerek-

ti¤i belirtilmifltir. 

Madde metni ele al›nd›¤›nda dikkat çekici birkaç

hususun bulundu¤u görülmektedir. Konuya aç›k-

l›k getirmek için bunlardan bir k›sm›n› ele alarak

incelemek uygun olacakt›r. Bu inceleme ve de¤er-

lendirme için üç nokta seçilmifltir.

Bunlar:

• "bu husus"

• "münasip flekilde" ve

• "haberdar etmek" ifadeleridir.

Madde metninde geçen “ bu hususta" ifadesinde

yer alan “ bu" zamiri neye iflaret etmektedir. Bu za-

mirini biraz zorlamayla da olsa iki flekilde anlamak

mümkündür. 
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• Metnin birinci bölümü incelendi¤inde kilit ifadenin "bu
hususta" kelimeleri oldu¤u görülmektedir. 



a) Birinci anlay›fl; "bu" zamiri cümlenin gelifline

bak›ld›¤›nda; "makinalar›n kullan›lmas›ndan do¤acak

tehlikeler" olarak anlafl›lmal›d›r.

Bu anlay›fla göre iflveren sadece "makinalar›n

kullan›lmas›ndan do¤acak tehlikelerden ve ön-

ceden al›nabilecek tedbirlerden" iflçileri haber-

dar etmekle yükümlü k›l›nm›fl olacakt›r. Bu anla-

y›fl, metnin kelime manas›na uygun olmakla bir-

likte iflverenin e¤itim yükümlülü¤ü alan›n› ol-

dukça daralt›c› niteliktedir. Bilindi¤i gibi iflçile-

rin e¤itilmesi ve bilgilendirilmesi gereken birden

çok konu bulunmaktad›r.  

‹fl yerinde makinalardan baflka tehlike kaynakla-

r›n›n bulundu¤u herkes taraf›ndan bilinmekte-

dir. Ancak madde metninde, sadece makinalar›n

kullan›lmas›ndan do¤acak tehlikelerden ve bu

hususta önceden al›nabilecek tedbirlerden iflçi-

lerin haberdar edilmesi yükümlülü¤ü getirilmifl

bulunmaktad›r. Bu anlay›fl tarz›na göre, makina-

lar›n (ifl ekipmanlar›n›n) d›fl›nda kalan, ifl yeri bi-

na ve eklentileri, fiziki, kimyevi, biyolojik, psiko-

lojik etkenler, çal›flma yöntemleri gibi di¤er teh-

like kaynaklar› konusunda iflçilerin bilgilendiril-

mesine dair bir zorunluluk bulunmamaktad›r. Bu

ç›kar›m oldukça k›s›tl› ve yetersiz bir anlay›fl ola-

rak karfl›m›za ç›kmaktad›r.   

b) ‹kinci anlay›fl: Bu anlay›fla göre e¤itim konu-

su, 73. maddenin ilk paragraf›nda getirilen hü-

kümler do¤rultusunda genifl manada ele al›n-

mal› ve de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendirme

sonucu “ bu hususta" ifadesinde yer alan “ bu" za-

miri " makinalar›n kullan›lmas›ndan do¤acak tehlike-

ler” fleklinde de¤il " iflçilerin sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini

sa¤lama" olarak anlafl›lmal›d›r. 

Bu durumda 73. madde 3. f›kra metni; " ‹flverenler,

makinalar›n kullan›lmas›ndan do¤acak tehlikelerden ve

(iflçilerin sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini sa¤lama hususunda)

önceden al›nabilecek tedbirlerden iflçileri münasip bir fle-

kilde haberdar etmek zorundad›rlar." fleklini alacakt›r.

Böylece çal›flanlar›n ‹SG e¤itimi konusu oldukça

tatminkâr ve genifl bir aç›dan ele al›narak düzen-

lenmifl olacakt›r.

Haberdar Etme 

Önemine binaen haberdar etme kavram›n› önce-

likle ele almam›z›n uygun olaca¤› düflünüldü-

¤ünden önce bu konu ele al›nm›flt›r. 

Haberdar etme nedir? Haberdar etme e¤itim mi-

dir?  Haberdar etme ile e¤itim aras›nda ne gibi

benzerlik ya da farkl›l›klar bulunmaktad›r? Bu so-

rular daha genifl kapsaml› bir çal›flmay› gerekli

k›lmaktad›r.
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Haberdar etme eylemi üzerinde çal›fl›lan "Çal›flan-

lar›n ‹SG E¤itimi" konusunda “ bilgi aktar›m›nda bu-

lunma" olarak anlafl›lmaktad›r. Yabanc› dilde karfl›-

l›¤› " information" fleklinde olup bilgilendirme, ha-

ber verme, haberdar etme manalar›nda kullan›l-

maktad›r. Information mesaj›n kaynaktan al›c›ya

do¤ru tek tarafl› olarak iletilmesi fleklinde alg›lan-

maktad›r. Burada al›c›n›n kat›l›m› çok fazla önem-

senmemekte ve normalde al›c›dan do¤rudan (ba-

z› durumlarda dolayl› ya da gizli bir davran›fl de¤i-

flikli¤i amaçlanm›fl olabilir.) bir davran›fl de¤iflikli-

¤inde bulunmas› beklenmemektedir.

Bu k›sa aç›klamalar ›fl›¤›nda, f›kra metni içinde ge-

çen haberdar etme eyleminden, en az›ndan al›c›-

da istenilen yönde bir davran›fl de¤iflikli¤ini amaç-

layan e¤itimin kastedilmedi¤i anlafl›lmal›d›r. Bu

durumda 1475 S. K. ‹fl Kanununun 73. madde III.

f›kra metninden, çal›flanlar›n tam manas› ile e¤i-

timlerinin de¤il sadece tehlikelerden haberdar

edilmelerinin amaçland›¤› söylenebilir. 

Münasip fiekilde

Madde metninde "münasip flekilde" ifadesi yer al-

maktad›r. Konuya f›kra metninin amac› olan ha-

berdar etme ya da e¤itim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda

münasip fleklin ne oldu¤u büyük önem kazanmak-

tad›r. 

Bir tak›m girdileri iflleyerek ç›kt›lara dönüfltürmeyi

ve katma de¤er üretmeyi, di¤er bir ifade ile ürete-

rek kazanç sa¤lamay› amaçlayan iflverenin, çal›-

flanlar› makinalar›n kullan›lmas›ndan do¤acak

tehlikelerden ve bu hususta önceden al›nabilecek

tedbirlerden ilan, afifl, bas›l› kâ¤›t, resim, iflaretler,

radyo, televizyon, bilgisayar ve internet benzeri

her türlü iletiflim araç ve yöntemleri içinden bir ya

da bir kaç›n› kullanarak bilgilendirmesi yeterli ola-

bilecektir.

Yap›lan bu k›sa de¤erlendirmeler do¤rultusunda

1475 say›l› ‹fl Kanununda çal›flanlar›n ‹SG e¤itim-

leri konusunun tatmin edici düzeyde yer almad›¤›-

n› rahatl›kla söyleyebiliriz. 

Peki, “4857 say›l› yeni ‹fl Kanununda durum ne-

dir?” diye bak›lacak olursa ilk bak›flta yeni getirilen

düzenlemenin eskisinden tamamen farkl› bir fle-

kilde ve çok daha genifl boyutta ele al›nm›fl oldu-

¤u görülecektir.  
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1.2. 4857 Say›l› Yeni ‹fl Kanununda E¤itim 

4857 say›l› yeni ‹fl Kanununda e¤itim konusu ka-

nunun 77. maddesinin ikinci f›kras›nda düzen-

lenmifl bulunmaktad›r. F›kra metninin ilgili bö-

lümü afla¤›ya al›nm›flt›r.  

"‹flverenler. . . , iflçileri karfl› karfl›ya bulunduklar› mes-

leki riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve so-

rumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve gerekli ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zorundad›rlar. Ya-

p›lacak e¤itimin usul ve esaslar› Çal›flma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenle-

nir."

F›kra gözden geçirildi¤inde e¤itim ve bilgilendir-

me konular›n›n fark edilebilmesi aç›s›ndan ayr›

ayr› vurgulanarak düzenlendi¤i ve bilgilendirme-

nin kapsam›n›n (karfl› karfl›ya bulunduklar› mes-

leki riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak

ve sorumluluklar) çok net olarak belirlendi¤i hu-

suslar› dikkati çekmektedir. Bu da yeterli görül-

meyerek yap›lacak e¤itimin usul ve esaslar›n›n

ÇSGB’›nca belirlenece¤i konusu hüküm alt›na

al›nm›flt›r. 

4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu kapsam›nda çal›flanlar›n

‹SG yönünden e¤itimi konusu afla¤›daki gibi ele al›na-

bilir. 

a. Bilgilendirme

b. E¤itim

a. Bilgilendirme 

Bu husus iflverenlerin çal›flanlar› " karfl› karfl›ya

bulunduklar› mesleki riskler, al›nmas› gerekli tedbirler,

yasal hak ve sorumluluklar" konular›nda bilgilen-

dirmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir. Bilgilen-

dirme konusunun kapsam› belirlenirken üç ko-

nuya yer verildi¤i hususundan yukar›da bahse-

dilmiflti. Bu konular s›ras› ile afla¤›da ele al›na-

rak k›saca aç›klanm›flt›r. 

Mesleki Riskler 

"Çal›flanlar›n karfl› karfl›ya bulunduklar› mesleki riskler"

‹flverenler; çal›flanlar›n yapmakta olduklar› iflleri

ve bu ifllerin görülmesi s›ras›nda karfl›laflabile-

cekleri mesleki riskleri önceden belirleyecek ve

bu riskler hakk›nda çal›flanlar› uygun flekilde bil-

gilendirecektir.  
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Bu kapsamda ele al›nan riskler, çal›flanlar›n

yapt›klar› ifller esnas›nda do¤rudan maruz

kalmasalar bile dolayl› olarak etkilenebile-

cekleri iflyerinde bulunan di¤er riskleri de

kapsamal›d›r.

Gerekli Tedbirler 

"Çal›flanlar›n mesleki risklerden korunmas› için al›n-

mas› gerekli tedbirler"

‹flveren, yukar›da belirtilen kapsamda belirle-

di¤i ‹SG risklerinden çal›flanlar›n korunmas›n›

sa¤lamak üzere gelifltirdi¤i al›nmas› gerekli

önleyici ve koruyucu tedbirlerden, bu tedbir-

lerin içeri¤inden ve uygulanmas›ndan çal›flan-

lar› haberdar edecektir.  

Gerekti¤inde bu tedbirler ve "Güvenli Çal›flma

Talimatlar›" yaz›l› olarak çal›flanlar›n anlayabi-

lece¤i flekilde haz›rlanacak ve çal›flanlar›n

bunlara kolayca ulaflmalar› sa¤lanacakt›r.

Yasal Hak ve Sorumluluklar:

‹flverence, çal›flanlar›n ‹fl Kanunu ve ilgili ‹SG

mevzuat›ndan kaynaklanan hak ve sorumlu-

luklar› belirlenecek ve bu konu hakk›nda çal›-

flanlar›n bilgilendirilmesi sa¤lanacakt›r. 

b. E¤itim

‹kinci husus ise iflverenlerin çal›flanlara "gerek-

li ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi vermekle" yükümlü

k›l›nd›¤› hususuna iflaret etmektedir. 

Madde metninde e¤itime verilen önemi be-

lirtmek üzere, iflverenin "çal›flanlara gerekli ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini verme" hükmü

yeterli görülmeyip konuyu pekifltirmek için

e¤itim konusunda usul ve esaslar›n ç›kar›la-

cak bir yönetmelikle düzenlenmesi de hüküm

alt›na al›nm›flt›r. 

Yap›lacak e¤itim ile ilgili usul ve esaslar›n dü-

zenlenmesi yükümlülü¤ü ise "Çal›flanlar›n ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar›

Hakk›nda Yönetmelik" ç›kar›larak yerine getiril-

mifltir. 

Söz konusu yönetmelik incelendi¤inde, e¤itim

konusunun yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan

manada bir yaklafl›mla ele al›nmad›¤› görül-

mektedir.  Yani bilgilendirme ve e¤itim ayr›m›

yap›lmaks›z›n bir düzenleme yap›lm›fl ve ko-

nular› iç içe geçmifl olarak yerlefltirilmifl oldu-

¤u görülmektedir. 

Dikkat çeken di¤er bir konu da, e¤itimle ilgili

yönetmelikte AB müktesebat›n›n uyumlaflt›-

r›lmas› kapsam›nda ç›kar›lan ‹SG Çerçeve ve

Yavru direktiflerinin hemen hepsinde özel yer

verilen ve ayr› ayr› düzenlenen e¤itim ve bilgi-

lendirme konular›na yer verilmemifl ya da at›f

yap›lmam›fl olmas›d›r. 

2. Sonuç ve De¤erlendirme:

Konu daha genifl bir çal›flmay› gerekli k›lmak-

la birlikte, bu k›sa de¤erlendirme kapsam›nda

bile e¤itim konusunun 4857 say›l› yeni ‹fl Ka-

nununda, 1475 say›l› eski ‹fl Kanunundan ol-

dukça ileri seviyede ele al›narak düzenlendi¤i-

ni göstermektedir. Bu noktada yap›lmas› ge-

rekli olan, çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yö-

netmeli¤in, dikkatli bir flekilde yeniden elden

geçirilmesidir.

Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik e¤itimleri ko-

nusunda yeni düzenleme yap›l›rken, özellikle

89/391 EEC say›l› AB çerçeve direktifinin yak-

lafl›m› dikkate al›nmal›, e¤itim ve bilgilendir-

me konular›na özel dikkat gösterilmeli ve yav-

ru direktiflerde e¤itim ve bilgilendirme konu-

lar›n›n yer ald›¤› maddelerle uygun ba¤lant›-

lar›n kurulmas› sa¤lanmal›d›r. Konunun ileri-

de daha genifl bir çal›flma kapsam›nda ele

al›nmas› düflünülmektedir. 26. 09. 2006
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Aysel ÜNALAN
1

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i; psikolojiden davran›fl bi-

limlerine, temel bilimlerden mühendislik ve t›p

bilimlerine, ergonomiden en son teknolojiye

kadar genifl bir alanda, öncelikle üreten insan›n

kazalardan ve hastal›klardan korunmas›n›, ürün,

fabrika (tesis) ve sat›fl kay›plar›n›n önlenmesini

sa¤layan, sürekli geliflim ve güncellemenin yer

ald›¤› sistemli ve bilimsel çal›flmalar›n toplam›-

d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› ve meslek

hastal›klar›n›n asgariye indirilebilmesi için her

fleyde oldu¤u gibi en iyi metot e¤itimdir. E¤i-

tim, bireyin davran›fllar›nda, kendi yaflant›s› yo-

luyla ve kas›tl› olarak  istenilen yönde (e¤itimin

amaçlar›na uygun) de¤iflme meydana getirme

sürecidir. E¤itim bir süreçtir ve bireyin davra-

n›fllar›n›n istenilen yönde de¤ifltirilmesi amaç-

lanmaktad›r.

E¤itim ister formal ister informal olsun isteni-

len yönde davran›fl de¤ifltirmeden oluflturulma-

s› gerekmektedir. Bunun içinde geçerli ö¤retme

yöntemleri kullan›lmal›d›r. E¤itim sadece okul-

larda verilen e¤itimlerle s›n›rl› olan kavram de-

¤ildir. E¤itim, insan›n tüm yaflam› boyunca de-

vam eden bir süreçtir. Bu nedenle e¤itim ala-

n›nda sürekli yeni yöntemler, e¤itim materyalle-

ri kullan›lmal›. Teknolojik geliflmelere göre e¤i-

ticilerde sürekli kendilerini yenilemelidirler.

‹nsanlar aras›ndaki bireysel farkl›l›klar yaflla ar-

tar. Bu nedenle yetiflkin e¤itimde yöntem, yer,

ö¤renme h›z›ndaki farkl›l›klar için en uygun dü-

zenlemelerin yap›lmas› gereklidir.

Yetiflkin e¤itime kat›l›rken ö¤reneceklerinin ile-

ride bir gün gerekir düflüncesiyle de¤il, günlük

yaflam›nda karfl›laflt›¤› sorunlar›n›n çözümüne

katk› sa¤layaca¤›, yaflam›n› ve iflini kolaylaflt›ra-

ca¤› düflüncesiyle bafllayaca¤›ndan yetiflkin e¤i-

tim teknikleri kullan›lmal›d›r.

Uzmanlaflman›n daha önem kazand›¤› dünya-

m›zda herkes iflini iyi ö¤renmek zorundad›r ve

e¤itim buna yard›mc› olur, insan›n kendi iflini

E¤er insanlara yaflamlar›n› nas›l kazanacaklar› ö¤retilecekse, nas›l
koruyacaklar› da ö¤retilmelidir.

1.  ÇASGEM Baflkan›
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ö¤renmesine yard›mc› olursa kendisine verilmifl

e¤itim amac›na ulaflm›fl olur.

‹SG e¤itimlerinin amac›;

‹fl yerlerinde sa¤l›kl› ve güvenli bir ortam› temin

etmek, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› azalt-

mak, çal›flanlar› yasal hak ve sorumluklar› konu-

sunda bilgilendirmek, onlar›n karfl› karfl›ya bu-

lunduklar› mesleki riskler ile bu risklere karfl›

al›nmas› gerekli tedbirleri ö¤retmek ve ifl sa¤l›-

¤› ve güvenli¤i bilinci oluflturarak uygun davra-

n›fl kazand›rmakt›r. (Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›n-

da Yönetmelik 07/04/2004 tarih ve 25426 say›l›

R.G.)

Çal›flanlar›n iflyerinde ifl kazas› ve meslek hasta-

l›klar› gibi olumsuz koflullarda korunmas›yla

beden ve ruh bütünlükleri aç›s›ndan rahat ve

güvenli bir ortamda çal›flmak üzere e¤itimleri

sa¤lanmal›d›r. Bu e¤itimlerle çal›flanlar ifl sa¤l›-

¤› ve güvenli¤inin temin edilmesini destekleye-

rek ölçülebilir. Bilgi, beceri ve olumlu tutum ka-

zan›mlar› sa¤layacakt›r. ‹flyerlerinde al›nacak

tedbirlerle ifl kazalar›ndan, güvensiz ve sa¤l›ks›z

çal›flma ortam›ndan oluflabilecek makine ve

motor vb. ekipman ar›zalar› ile kay›plar ve ifllet-

meyi tehlikeye düflürebilecek ortamlar çal›flan-

lar›n ifl güvenli¤i konusunda e¤itilmek ile orta-

dan kald›r›labilir. ‹fl yerlerinde iflin yürütümü s›-

ras›nda çeflitli nedenlerden kaynaklanan çal›-

flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerine zarar verebile-

cek koflullardan korunmas› çal›flanlara yönelik

olarak yap›lacak sistemli ve bilinçli e¤itim çal›fl-

malar› ile sa¤lanabilir.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) kay›tlar›na

göre ülkemizde sigortal› her iflçinin ifl kazas›

sebebiyle ölüm riski ortalama 0,5 iken Avru-

pa’da 0,1’dir.

Kazalar›n ço¤u çal›flanlar›n güvensiz ve e¤itim-

siz hareketlerinden meydana gelmekte; disiplin-

sizlik, e¤itimsizlik talimatlara ayk›r› davran›fllar

ve ifl güvenli¤i konular›nda bilinçsizlik gerçek-

ten ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n en önde

gelen nedenlerinden olmaktad›r.
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Örne¤in; 

• “Sigortay› sökmeden de yapar›m abi, kaç y›ll›k

ustay›m.”

• “Forklit mi kullan›r›m abi, ben çocukken el

arabas› kullanm›flt›m, iyi bilirim bu iflleri.”

• “Kolcu var gibi, kaçak var m› bir atefl çakar an-

lar›z.”

• “Ben uykusuzlu¤a al›flk›n›m, 3 gündür uyuma-

d›m, bak tafl gibiyim.”

ILO’ya göre ifl kazalar›n›n %70’i çal›flanlar›n em-

niyetsiz davran›fllar›ndan kaynaklanmakta, yap›-

lan araflt›rmalara göre ifl kazalar›n›n sebepleri-

nin %98’i insan hatas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bunun da ifl güvenli¤i e¤itimi ile önlenmesi

mümkündür.

Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤›n›n ve ifl güvenli¤ini sa¤la-

mak hem insani, hem toplumsal hem de yasal

bir sorumluluktur. Bu nedenle; üniversiteler,

kitle iletiflim araçlar› bas›n, meslek kurulufllar›,

sivil toplum örgütleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤i-

tim, faaliyet ve çal›flmalar›na tam destek vererek

kat›lmal›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincinin olufl-

turulmas› için devlet, iflveren, iflçi ve sendikalar

hep birlikte kendilerine düflen sorumluluklar› ve

ödevleri yerine getirmeli, kuracaklar› olumlu ifl

birli¤i ile müfltereken ifl güvenli¤i e¤itimine

a¤›rl›k verilmelidir.

‹fl güvenli¤i konusundaki e¤itim çal›flmalar›

oluflturulacak ifl güvenli¤i e¤itiminde yönetici-

ler, çal›flanlar iflçi ve iflveren sendikas› temsilci-

si öncelikle yer almal›d›r. Özellikle e¤itim dü-

zeyleri düflük ve mesleki e¤itimleri yetersiz olan

iflçiler mutlaka e¤itilmelidir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda ilgili kiflilerin

uzmanl›k alan›nda temel e¤itimi ald›ktan sonra,

çal›flacaklar› alanlarla ilgili ifl güvenli¤i e¤itimini

almalar› sa¤lanmal›d›r.
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDE E⁄‹T‹M

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flma ortam›na iliflkin

155 say›l› sözleflmesinin (ILO kabul tarihi 3 Ha-

ziran 1981) 4’ncü maddesinde "1- Her üye ulusal

koflullar ve uygulamaya göre en fazla temsil kabiliyeti-

ne sahip iflçi ve iflveren kurulufllar›na dan›flarak ifl gü-

venli¤i, ifl sa¤l›¤› ve çal›flma ortam›na iliflkin tutarl› bir

ulusal politika gelifltirerek uygulayacak ve periyodik

olarak gözden geçirecektir."

"2-Bu politikalar›n amac›; iflle ba¤lant›l› olan veya iflin

yürütümü s›ras›nda ortaya ç›kan kaza ve yaralanmala-

r›, çal›flma ortam›nda bulunan tehlike nedenlerini

mümkün oldu¤u ölçüde asgariye indirerek anlamak

olacakt›r."

5’ nci maddesinde;"…………………. ‹fl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i ve çal›flma ortam›n› etkiledikleri ölçüde, afla-

¤›daki esas eylem alanlar›n› dikkate alacakt›r." denil-

mekte c bendinde; "Yeterli sa¤l›k ve güvenlik düzeyine

ulafl›lmas› amac›yla bütün çal›flanlar›n ileri düzeyde

e¤itimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan e¤i-

timi" denilmektedir. 

19’ncu maddesinin d bendinde; " iflletmedeki iflçi

ve temsilcilerine ifl güvenli¤i ve ifl sa¤l›¤› konusunda ye-

terli e¤itim verilmesi" denilmektedir.

AB sosyal politikas›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

konusu sürekli bir geliflme göstererek son za-

manlarda her antlaflmada ve toplant›larda ele

al›nmaya bafllanm›flt›r. Özellikle ifl, nitelik ve

çal›flma koflullar›, f›rsat eflitli¤i sosyal koruma,

kamu sa¤l›¤›, ifl gücünün gelifltirilmesi, ifl sa¤›-

l›¤› ve güvenli¤i, iflsizli¤in azalt›lmas› konular›

üzerinde durulmaktad›r.

1987’de Avrupa Tek Senedinde çal›flma ortam›n-

da iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤i konular›n›n dü-

zenlenmesi ve bu konuda karar al›rken "nitelikli

ço¤unluk" yöntemi getirilmifltir. Avrupa Tek se-

nedinden sonra 27.11.1980 tarihli ve 801107 say›-

l› "iflçilerin çal›flma esnas›nda korunmalar›na

iliflkin "Konsey Direktifi" yay›nlanm›fl ancak bu

direktif 05.05.2001 tarihinde iptal edilerek bu

kapsamdakiler 98/24 say›l› direktif çerçevesinde

ele al›nmaya bafllanm›fl bu direktife göre çeflitli

(a¤›r metaller, asbest, gürültü, kurflun) bireysel

yönergeler yay›nlam›flt›r. Di¤er çerçeve yönerge

ise 12.06.1989 tarih ve 89/391 say›l› "çal›flanlar›n

karmas› ile ifl güvenli¤inin iyilefltirilmesine yö-

nelik  tedbirlerin uygulanmas›" direktifidir.

Bu direktif mevzuat›m›za 03.12.2003 tarihi ifl sa¤-

l›¤› güvenli¤i konusunda uygulanmas› gereken

kurallar ortaya koydu¤u gibi iflverene risklerin

belirlenmesi, iflçinin ifle e¤itim almas› konusun-

da görevler vermifltir.

Türkiye de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda Avru-

pa normlar›n› yakalamak zorundad›r. Bu neden-

le konuyla ilgili tüm kesimlerin duyarl›l›k gös-

termesi gerekmektedir.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik E¤itim ve Araflt›rma

Merkezi (ÇASGEM) Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤›’n›n ba¤l› bir kuruluflu olup, “Çal›flma

Hayat›” ile ilgili e¤itim veren tek kamu kurumu-

dur. Merkezimiz; 04.04.2002 tarihinde Kamu Ku-

rumlar› içerisinde 2.s›rada E¤itim Kurumlar›

içerisinde 1. s›rada  TS EN ISO 9001:2000 Kalite

Belgesi almaya hak kazanm›flt›r ve bu çerçevede

e¤itim yapmaktad›r. 

E¤itim ve Araflt›rma Merkezimiz, Bakanl›¤›m›z›n



Görev ve Sorumluluklar› ile ilgili 3146 say›l› Ka-

nun’un 2. maddesinde belirtilen çal›flma haya-

t›nda mevcut ve muhtemel sorunlar›n çözümü,

çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerinin korunmas›,

ifl güvenli¤inin sa¤lanmas›, verimlili¤inin art›-

r›lmas›, ifl bar›fl›n›n sa¤lanmas›, sosyal güvenli-

¤in sa¤lanmas›, devlet, iflçi ve iflverenin ifl sa¤l›-

¤› ve güvenli¤i ile ifl hukuku yönünden sorumlu-

luklar› vb. konularda yap›lmaktad›r.

Amaç: E¤itim yoluyla çal›flanlara ve iflverenlere

çal›fl›labilir, sa¤l›kl› bir ifl ortam›n›n sa¤lanma-

s›nda önerilerde bulunmak, ifl verimini art›r-

mak, ifl kazalar›n› asgari düzeye indirmek, sosyal

güvenlik sorunlar›n›n çözümüne yard›mc› olmak

böylece ifl bar›fl›na katk›da bulunmak, çal›flma

hayat›yla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin

uygulanmas›nda birlik ve beraberli¤in sa¤lan-

mas›na e¤itimlerimizle katk›da bulunmak olarak

ifade edilebilir.

E¤itimlerimiz, yetiflkin e¤itim tekniklerine göre ;

Bakanl›¤›m›z ve ba¤l› ilgili kurulufllar›n konu-

sunda uzman elemanlar› ile üniversitelerin ilgi-

li birimlerinden temin edilen ö¤retim elemanla-

r›ndan oluflturulan kadro ile gerçeklefltirilmek-

tedir.

E¤itimlerimizde bilgiyasar, projeksiyon, tepe-

göz gibi görsel cihazlar kullan›lmakta ve tatbiki

uygulamalar yap›lmaktad›r.

ÇASGEM Hizmet Binas› Pursaklar mevkiinde

1996 y›l›nda bafllan›lm›fl ve devam etmektedir.

Bina 13.243 m2 alan üzerinde A, B, C bloktan

oluflmaktad›r. ÇASGEM hizmet binas›nda kon-

ferans salon, dershaneler, laboratuarlar, bürolar

ve 180 yatak kapasiteli 90 adet yatak odas› bu-

lunmaktad›r. 
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ÇASGEM 2006 y›l› içerisinde afla¤›daki e¤itimleri gerçeklefltirmeyi planlamaktad›r. 

1- Uluslararas› Çal›flma Standartlar› ve ‹nsan Haklar› 

2- ‹stihdam

3- Sosyal Diyalog, Sosyal Güvenlik 

4- E¤iticilerin E¤itimi, E¤itim Metodolojisi

5- Geliflim Yönetimi

6- Strateji Planlama E¤itimi

Ayr›ca; 1900’lü y›llar›n bafl›ndan beri yay›nlanan çal›flma hayat› ve sosyal güvenlik, ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i ile ilgili yay›nlar›n topland›¤› kütüphanemiz hizmet vermektedir. 

"Düflünmeden ö¤renmek faydas›z, ö¤renmeden düflünmek tehlikelidir." Konfiçyus
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‹ fi  S A ⁄ L I ⁄ I  V E  G Ü V E N L ‹ ⁄ ‹ N D E

E ⁄ ‹ T ‹ M ‹ N  Ö N E M ‹

Küreselleflen dünyada yaflanan geliflmeler, günü-

müzde iflletmelerin varl›klar›n› koruyabilmeleri için

yenilikçi, bilinçli ve sa¤l›kl› yap›lanmalar›n› gerek-

tirmektedir. Bu çerçevede söz konusu çal›flmalar›n

temelini, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar› olufltur-

maktad›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar›n›n amac›, çal›-

flanlar›n bedensel ve ruhsal bütünlü¤üne zarar ve-

rebilecek olas› riskleri ortadan kald›rarak sa¤l›kl› ve

güvenli bir ifl yeri ortam› yaratmakt›r. Bu çal›flmalar

kapsam›nda gerçeklefltirilen araflt›rmalar, düzenle-

meler ve uygulamalar insan gereksinimlerindeki

de¤ifliklikler de göz önünde bulundurularak; mü-

hendislik, hukuk, ergonomi, sa¤l›k, ifl hijyeni, kali-

te, verimlilik, istatistik ve e¤itim gibi kavramlarla

birlikte de¤erlendirilmektedir. Bu  çerçevede yürü-

tülen çal›flmalar do¤rultusunda da, ifl kazalar› ve

meslek hastal›klar› önlenebilecek, ifl gücü ve ifl gü-

nü kay›plar› azalacakt›r. Bunun sa¤lanabilmesi ile

ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kültürünün oluflturulmas› ve

yayg›nlaflt›r›lmas›

ise; konuyla ilgili

e¤itimlerin veril-

mesi ile müm-

kündür. Ancak bu

sayede gerekli tu-

tum ve davran›fl-

lar hayata geçiri-

lebilecektir. 

Bu çerçevede, ifl-

çiler karfl›laflabi-

lecekleri tehlike-

ler konusunda do¤ru biçimde bilgilendirilmeli ve

ifllerini güvenli biçimde yapabilmelerini sa¤layacak

bir e¤itimden geçirilmelidir. ‹flçilerin yaln›zca ifli

nas›l yapacaklar› konusundaki bilgilere de¤il, ayn›

zamanda kendilerinin ve di¤er iflçilerin can güven-

li¤i ile sa¤l›klar›n› nas›l koruyacaklar›n› da bilmele-

ri gerekir. ‹fl  sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yap›lacak

çal›flmalar›n baflar›l› olmas› bak›m›ndan önem ta-

fl›yan bir di¤er konu da; iflletmelerde, iflçi ve iflve-

renlerin iflbirli¤i yaparak önleyici programlar gelifl-

tirmeleri ve  bunlar›n uygulanmas› sürecine kat›l-

malar›d›r.

Yap›lan istatistikler meydana gelen ifl kazalar›n›n

genelde, güvensiz hareketlere neden olan organi-

zasyonel altyap›n›n yetersizli¤inden ve insan hata-

lar›ndan kaynakland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu

yetersizlik ve hatalar› önlemek ise, taraflar›n birlik-

te sorumluluk üstlenerek çal›flmalar› ve uygulama il-

kelerini sürekli gündemde tutmalar› ile mümkündür.

Bu aç›dan, iflveren örgütle-

rine tehlikelerin önlenmesi

ve risklere karfl› korunma

konular›nda e¤itim ve bilgi-

lendirme programlar› yü-

rütme konusunda görev

düflmektedir. MESS olarak

amac›m›z; "önce insan"

yaklafl›m› ile yöneticilerin

ve çal›flanlar›n  ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i konular›na gere-

ken önemi vermelerini sa¤-

layarak, ifl yerlerinde ‹fl

Av.  ‹smet Sipahi
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Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kültürü oluflturulmas›na yöne-

lik çal›flmalarda bulunmakt›r. Bu çal›flmalar içinde

e¤itim hizmetleri de önemli bir yer tutmaktad›r. 

Güvenli çal›flma ortamlar›n›n sa¤lanmas› ve çal›-

flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ile ifl kazalar› ve

meslek hastal›klar›n›n en aza indirilmesi amac›yla

uygulanacak en etkili yolun e¤itim oldu¤una ina-

nan sendikam›z taraf›ndan; ifl gücü ve ifl günü ka-

y›plar›n›n önlenmesi, üretimde verimlili¤in sa¤lan-

mas› ve ekonomik kay›plar›n azalt›lmas› amac›yla

2000 y›l›ndan itibaren 33 üye ifl yerinde "‹fl Güven-

li¤inin Temel Esaslar›/‹fl Güvenli¤i Önlemleri, Kifli-

sel Koruyucular/Yang›n, ‹fl Güvenli¤inin Temel

Esaslar› ve Yöneticilerin Sorumluluklar›, Gürültü

Tehlikesi ve Kulak Koruyucular›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-

venli¤inde Kavramlar ve Yükümlülükler/‹fl Kazas›

ve Meslek Hastal›klar› ‹statistiklerinin Tutulmas›,

De¤erlendirilmesi, Elektrikte ‹fl Güvenli¤i ile ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Hukuki Boyutu" konulu e¤i-

timler verilmifltir. Söz konusu e¤itimler s›ras›nda

kat›l›mc›lara sa¤l›k ve güvenlikle ilgili e¤itim film-

leri de izlettirilmektedir. Bu konuda zengin bir film

arflivine sahip olan sendikam›zda, ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i konular›nda e¤itici nitelikte 46 adet film

mevcuttur. Söz konusu film arflivinin, yabanc› kuru-

lufllarla ifl birli¤i içinde geniflletilmesi hedeflen-

mektedir. 

4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu’nda yer alan ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilme-

sindeki usul ve esaslar› belirlemek ve uygulaman›n

nas›l yap›laca¤›n› ortaya koymak amac›yla söz ko-

nusu Kanun kapsam›nda yay›mlanan çok say›da

yönetmelik ile ilgili olarak ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

mevzuat›n›n do¤ru yorumlanmas› ve uygulanmas›-

na katk›da bulunmak amac›yla; 2004 y›l›nda ‹stan-

bul, Ankara, ‹zmir ve Bursa’da "‹fl Kanunu Çerçeve-

sinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i" e¤itim seminerleri

düzenlenmifl ve seminere kat›lan MESS üyesi ifl

yerlerinin konu ile ilgili yetkilileri yay›mlanan yö-

netmelikler çerçevesinde hukuki ve teknik aç›dan

bilgilendirilmifltir. Bu e¤itim seminerlerinde, ko-

nuyla ilgili olarak Akademisyenler ve Bakanl›k ‹fl

Müfettiflleri de görüfllerini kat›l›mc›larla paylafl-

m›fllard›r.

Ayr›ca, ‹fl Kanunu’nun 78. maddesi gere¤ince ya-

y›mlanan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili yönetme-

liklerin temelini oluflturan risk de¤erlendirmesi ko-

nusunda sendikam›z, üye iflyerlerinde ilgili uygula-

malar›n do¤ru ve eksiksiz olarak yap›lmas›n› sa¤la-

mak amac›yla çal›flmalar bafllatm›flt›r. Bu çal›flma-

lar do¤rultusunda sendikam›z taraf›ndan; yine

2004 y›l› içinde ifl yerinde risk de¤erlendirmesi ça-

l›flmalar›n› yürütecek; ‹fl Kanunu’nun 82. maddesi

uyar›nca görevlendirilen ifl güvenli¤i ile görevli

mühendis veya teknik elemanlara, ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i sorumlular›na yönelik olarak "Risk De¤er-

lendirmesine Yönelik Bilgilendirme E¤itimleri"

düzenlenmifltir. Bu bilgilendirme e¤itimlerinde;

risk de¤erlendirmesinin önemi, gerçeklefltirilme-

sinde uyulmas› gereken kurallar ile kullan›lan yön-

temler örneklerle anlat›lm›fl ve kat›l›mc›lar›n ko-

nuyla ilgili sorular› yan›tlanm›flt›r.

Bilgi ça¤›n›n yafland›¤› günümüzde MESS, insan

kayna¤›na yat›r›m yapman›n geliflen bir Türkiye ve

rekabet edebilirli¤i yüksek Türk sanayi için ertele-

nemez ve vazgeçilemez bir unsur oldu¤una inan-

maktad›r. Bu çerçevede sendikam›z, 19 May›s 2004

tarihinde MESS-REFA E¤itim ‹flbirli¤i Sözleflme-
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si’ni imzalayarak REFA’n›n Türkiye’deki tek partne-

ri olarak tüm e¤itim ve dan›flmanl›k faaliyetlerinin

yürütümünden sorumlu olmufltur. Bu ifl birli¤i çer-

çevesinde sendikam›z e¤itim merkezinde, "REFA-

Temel Düzey ‹fl Organizasyonu" e¤itim program›-

n›n "‹fl Sistemi ve Süreç Düzenleme" bafll›kl› I. Bö-

lümü’nde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri de veril-

mektedir. E¤itimleri baflar› ile tamamlayan kat›l›m-

c›lar, AB ülkeleri baflta olmak üzere uluslararas›

alanda geçerli olan REFA Sertifikas›’na sahip ol-

maktad›rlar.

Bilginin kayna¤› e¤itimdir. E¤itim ile ifl gücüne ni-

telik kazand›r›labilecek, yürütülen ifl s›ras›nda yap›-

lan güvensiz davran›fllar›n ve bu davran›fllar netice-

sinde meydana gelebilecek kay›p ve zararlar›n ön-

lenmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede,

MESS’in önem verdi¤i konular›n bafl›nda üye ifl

yerlerindeki iflçilerin e¤itimi yer almaktad›r. Bu dü-

flünce ile, AB-‹fiKUR projesi kapsam›nda sendika-

m›z taraf›ndan haz›rlanan "‹stihdam Edilebilirlikte

Yeni Ufuklar Projesi Beceri Gelifltirme E¤itimleri"

çerçevesinde,  MESS üyesi ifl yerlerindeki 223 çal›-

flana 15 gün e¤itim verilmifltir. Bu e¤itimlerin için-

de, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile Acil Durum konular›

da yer almaktad›r. Bu e¤itimlerde kullan›lmak üze-

re, Beceri Gelifltirme E¤itimleri El Kitab› ve ifl sa¤-

l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili e¤itici filmlerin yer ald›¤›

"‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Acil Durum Cd’si" haz›rlan-

m›fl ve tüm kat›l›mc›lara da¤›t›lm›flt›r.

MESS, AB projeleri çerçevesinde de ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i ile ilgili e¤itim faaliyetlerini sürdürmek-

tedir. Bu çerçevede, Leonardo da Vinci Mesleki

E¤itim program› kapsam›nda "‹flletmeler ‹çin ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde AB Perspektifi" konulu tek-

nik çal›flma gezisi Almanya’n›n Berlin flehrinde,

MESS üyesi ifl yerlerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i so-

rumlular› ve insan kaynaklar› yöneticilerinin kat›l›-

m›yla gerçeklefltirilmifltir. Bu proje ile kat›l›mc›lar,

ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda 150 y›ll›k bilgi ve

deneyime sahip Almanya’n›n, bu birikiminden ya-
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rarlanma, ülke ve iflletme tecrübelerini yerinde gö-

rerek kendi ifl yerlerinde uygulama f›rsat›na sahip

olmufllard›r.

Bilindi¤i üzere, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 77. mad-

desine göre iflverenler, çal›flanlar›na gerekli ifl sa¤-

l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerini vermekle yükümlü tu-

tulmufllard›r. Bu madde uyar›nca yürürlü¤e giren

"Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin

Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" de ise, iflve-

renlerce ifl yerlerinde çal›flanlara verilecek ifl sa¤l›-

¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin usul ve esaslar› yer al-

maktad›r. Buna göre; ‹fl Kanunu kapsam›nda bulu-

nan tüm ifl yerlerinde iflverenler, çal›flanlar›na sa¤-

l›k ve güvenlik konusunda yeni, ilave ve ileri e¤itim

vermek zorundad›rlar. Yönetmelik, e¤itimlerin sü-

reklili¤inin sa¤lanmas›n› gerekli k›larak belgelendi-

rilmesi zorunlulu¤unu da getirmektedir. 

Bu çerçevede üyelerimizin ve Türk çal›flma hayat›-

n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki e¤itim ihtiya-

c›n› karfl›lamak amac› do¤rultusunda; sendikam›z

ile MESS E¤itim Vakf›’n›n ortak çal›flmas›yla yedi

modülden oluflan bir e¤itim program› haz›rlanm›fl-

t›r. 1986 y›l›nda MESS öncülü¤ünde kurulan MESS

E¤itim Vakf›, yerli ve yabanc› sanayi kurulufllar›n›n

yan› s›ra iflçi ve iflveren sendikalar›na da e¤itim ve

dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Söz konusu e¤i-

timler, sanayi deneyimine sahip MESS E¤itim Vak-

f›’n›n kadrolu uzmanlar›, üniversite ö¤retim üyeleri

ve görevlileri taraf›ndan verilmektedir. Bu çerçeve-

de MESS E¤itim Vakf›’n›n verdi¤i e¤itim ve dan›fl-

manl›k hizmetleri konular› aras›nda "Zorunlu ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimleri" de bulunmaktad›r.

Üretim ve hizmetin en önemli faktörü haline gelen

bilginin sürekli güncel tutulmas› görüflünde olan 

Sendikam›z; 

• Genel ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimleri,

• Risk De¤erlendirmesi E¤itimi,

• Acil Durum E¤itimi,

• Yang›n Güvenli¤i E¤itimi,

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurul Üyeleri E¤itimi,

• Ergonomi E¤itimi,

• 5S Sistemi E¤itimi

e¤itim modüllerinden oluflan ifl sa¤l›¤› ve güvenli-

¤i e¤itimlerini ve bu e¤itimleri tan›tan  "Zorunlu ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimleri" broflürünü Türk ça-

l›flma hayat›n›n hizmetine sunmufltur. Söz konusu

e¤itim program›, her bir e¤itim modülüne iliflkin

haz›rlanan el kitaplar› ile desteklenmektedir.

Günümüz çal›flma hayat›nda kurulufllar›n rekabet

edebilirli¤inin art›r›lmas›nda temel unsur çal›flan-

lard›r. Bu nedenle üretimi ve hizmeti gerçeklefltiren

çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas›, güvenli¤inin

sa¤lanmas›, kurulufllar›n önemli ve öncelikli konu-

lar›ndan biridir. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›-

n›n önlenmesinde kal›c› çözüme ulaflabilmek için

güvenli davranman›n bir yaflam tarz› olarak benim-

senmesi gerekmektedir. 

‹fl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi

ifl yerlerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kültürü’nün

oluflturulmas› ile mümkündür. Kültür bir yaflam

felsefesi, ortak bir paylafl›md›r. Bu kültürün olufltu-

rulmas› ve çal›flanlar›n bedensel ve ruhsal bütün-

lü¤ünün korunmas› ise sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›fl-

ma ortam›n›n kurulmas› ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i e¤itimlerinin çal›flanlara verilmesi ile müm-

kündür. Çal›flanlar›n ifl güvenli¤i ve mesleki bil-

gilerini gelifltirmek amac›yla iflveren taraf›ndan

sunulan e¤itimler ise, ancak çal›flanlarca do¤ru uy-

guland›¤› takdirde etkili sonuçlara ulaflabilir.
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E⁄‹T‹M

E¤itim, toplumun de¤er yarg›lar› ile bilgi ve beceri

birikiminin yeni kuflaklara aktar›lmas›; bu amaçla

okullarda ve benzeri kurumlarda sürdürülen ö¤re-

tim ve yetifltirme etkinli¤idir. 

Genifl anlamda e¤itim, bireyin belli bir yaflam tar-

z›n› ö¤rendi¤i toplumsallaflma ve kültürleflme sü-

reciyle özdefl tutulabilir. Öte yandan günümüzde

örgün e¤itimin bafll›ca ifllevlerinden biri, genç ifl

gücünün ekonomideki çeflitli istihdam alanlar› ara-

s›nda da¤›l›m›n› yönlendirmektir. Özellikle ‹kinci

Dünya Savafl›'ndan sonra, e¤itime harcanan kay-

naklar›n verimlili¤ini art›rmak, toplam ifl gücü için-

deki oran› sürekli yükselen genç nüfusu yeni ifl ola-

naklar›na haz›rlamak ve sanayinin artan becerili ifl-

gücü talebini karfl›layabilmek amac›yla, sadece

mesleki e¤itime de¤il; e¤itimde mesleki haz›rl›¤a

giderek daha fazla önem verilmeye bafllanm›flt›r. 

Sanayileflme ve teknolojik geliflme, e¤itimin biçim

ve içeri¤inde de sürekli de¤iflikli¤e yol açm›flt›r. ‹fl

bölümünün karmafl›klaflmas›yla birlikte, uzun süre-

li bir örgün e¤itim gerektiren mesleklerin say›s›

artm›flt›r. Toplumun teknik ve bürokratik örgütlen-

mesini yönlendirmek için kadro büyüdükçe, e¤itil-

mifl ve becerili insangücü ak›m›n›n süreklili¤ini

sa¤lamak önem kazand›. Buna karfl›l›k bir yandan

da genel kültür düzeyinin yükseltilmesi için, çal›fl-

ma yaflam›n›n gitgide uzmanlaflmas› aras›nda bir

çat›flma ortaya ç›km›flt›r. E¤itimin birincil amaçlar›

aras›nda yer alan, olgunlaflm›fl bir kültürün sürekli-

li¤ini sa¤lama gere¤i ile teknolojinin ve bilginin

içeri¤inin de¤iflmesi aras›ndaki çeliflki de giderek

belirginleflmifltir. 

Bir toplumun e¤itime yönelik harcamalar›, t›pk› fi-

ziksel sermayeye yap›lan yat›r›mlar gibi, bugünkü

prof. dr. rüçhan ›fl›k
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tüketimden vazgeçerek gele-

cekteki getirileri art›rmak ama-

c›yla insan kaynaklar›na, yani

toplumun bilgi ve beceri biriki-

mine yap›lan bir yat›r›m gibi

görülebilir. Bu yat›r›m›n bir bö-

lümü, eski kuflaklar›n ve onla-

r›n becerilerinin yerini yeni ku-

flaklar›n ve yeni becerilerin al-

mas›n› sa¤larken, bir bölümü de befleri

sermaye stokunda net bir art›fl gerçeklefltirecektir.

Toplumsal ve teknolojik de¤iflmenin h›z›, k›s›tl› do-

¤al ve befleri kaynaklardan optimum biçimde yarar-

lanabilmek için e¤itim planlamas›na günümüzde

büyük önem kazand›rm›flt›r. 

‹SG ALANINDA E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda e¤itim, bilgi biriki-

mine, yönetici ve iflçilerin iflletmelerde ifl kazalar›-

na, yaralanmalara ve hastal›klara neden olan risk

faktörlerini tan›malar›na olanak sa¤layan anlay›fl

ve yeteneklere ulaflmak ve çal›flma ortamlar›nda bu

risk faktörlerini önlemek için haz›rl›kl› olmalar›

amac›yla yap›lmaktad›r. ‹SG e¤itimi ayr›ca ifl yerin-

de sa¤l›k ve güvenlik için yard›mc› olumlu davra-

n›fllara ve duyarl›l›¤› artt›rmaya yöneliktir.

‹flveren ve iflveren sendikalar› kadar iflçi sendikala-

r› da çal›flma ortam›ndaki potansiyel tehlikeleri ön-

lemek, varolan riskleri kontrol etmek, ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤ini korumak amac›yla e¤itim ve bilgi prog-

ramlar› uygulamal›d›rlar. ‹flverenler kendi e¤itimle-

rinde iflçilerinin güvenini nas›l kazanacaklar›n› ve

onlar› nas›l motive edeceklerini ö¤renmelidirler;

bu durum e¤itimin teknik içeri¤i kadar önemlidir.

Herhangi bir alanda oldu¤u gibi ‹SG alan›nda da

e¤itim ve ö¤retim, mesleklerini/uzmanl›klar›n› ba-

flar›l› uygulamalar› için bireylere temel teorik ve

pratik bilgi sa¤lamaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin

önemi nedeniyle, bu konular›n teknik ve t›p e¤itim-

leri baflta olmak üzere e¤itim ve ö¤retimin her dü-

zeyine [ilk, orta, yüksek ve uzmanl›k] dahil edilme-

si için gereken program düzenlemeleri yap›lmal›-

d›r. 

‹fl yerleri teknolojik geliflmeye paralel olarak artan

bir biçimde karmafl›klaflt›kça; kazalar›n, yaralanma-

lar›n ve hastal›klar›n nedenlerini ve bunlar›n ön-

lenmesi için gereken yollar› daha iyi anlayabilmek

gerekiyor. Bu nedenle akademisyenler, iflverenler

ve iflçilerin ‹SG alan›nda inceleme ve araflt›rma ka-

dar e¤itim ve ö¤retimde de belirgin rolleri bulun-

maktad›r. Meslek doktorlar›n›n ve hijyen uzmanla-

r›n›n e¤itimi atölyede çal›flan iflçilerin e¤itimlerin-

den farkl› da olsa hepsine uygulanan ortak bir ö¤-

reti de bulunmaktad›r.

Afla¤›da ‹SG alan›ndaki e¤itimde hedef kitle ile on-

lar›n e¤itim ve ö¤retim konular›na genel bir bak›fl

aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

A. PROGRAM ÇEfi‹TLER‹

1981 y›l›nda, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) ve

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) birlikte ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i ve ergonomi alan›nda üç çeflit e¤itim ta-

n›m› yapm›fllard›r:
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• duyarl›l›k e¤itimi

• özel ihtiyaçlar için e¤itim 

• uzmanl›k e¤itimi

Bu üç bileflen biribirinden ayr› de¤il daha çok bir

bütünün parçalar›d›r. Bu da demektir ki herhangi

bir kifli üç düzey hakk›nda da bilgi talep edebilir. 

Temel duyarl›l›¤›n ana hedef grubu politika yap›c›-

lar, kanun koyucular, yöneticiler ve iflçilerdir. Bu

kategoriler ile birlikte ço¤u kifli daha özel konular-

da ek e¤itim ihtiyac› duymaktad›rlar.

Yöneticiler ise sorumluluk alanlar› gere¤i ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i sorunlar› hakk›nda temel bir anlay›fla

sahip olmal› ve uzman deste¤i için nereye baflvur-

malar› gerekti¤ini bilmelidirler.

B. HEDEF GRUPLAR

a. ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNET‹C‹LER

Ço¤u yönetici ekonomi, iflletme ya da mühendislik

alanlar›nda e¤itim görmüfl ve resmi e¤itimleri bo-

yunca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda hiçbir bil-

gi almam›fllard›r. Günlük yönetim kararlar›n›n do-

layl› ya da dolays›z olarak iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i

üzerinde kritik etkileri bulunmaktad›r. Bu nedenle

sa¤l›k ve güvenlik konular› yönetim ve mühendislik

kapsam›nda ve birçok ülkede devam eden e¤itim

programlar›na dahil edilmifltir. Sa¤l›k ve güvenlik

alan›ndaki bilgilerin daha yayg›n olmas› için daha

çok çaba gereklidir.

b. SEÇK‹N E⁄‹T‹M YÖNET‹C‹LER‹

Araflt›rmalar seçkin e¤itim yöneticilerinin ve inflaat

sektöründeki iflverenlerin kaza deneyimlerinde

önemli bir rolü oldu¤unu göstermektedir. Sa¤l›k ve

güvenlik tehlikeleri konular›nda bilgili olan, ekip

üyelerini (özellikle yeni iflverenleri) e¤iten ve ekip

performans›ndan sorumlu olan bu e¤itim yönetici-

leri, koflullar›n gelifltirilmesi için gereken anahtar›

ellerinde tutmaktad›rlar. ‹flçiler ve firmalar›n sa¤l›k

ve güvenlik politikalar› aras›nda önemli ba¤› olufl-

turmaktad›rlar.

c. ‹fiÇ‹LER

Kanunlar, özel ve yürürlükte olan e¤ilimler iflçi e¤i-

tim ve ö¤retimi alan›na katk›da bulunmaktad›r. Ya-

sal düzenlemeler, iflçiler için sa¤l›k ve güvenlik e¤i-

timini gittikçe artarak talep etmektedir.

‹flçi sendikalar› iflçiler için daha iyi ve daha çok e¤i-

timi savunmakta ve gelifltirmekte itici güç olmufl-

lard›r ve üyelerine bu ba¤lamda programlar uygu-

lamaktad›rlar. Birçok ülkede, güvenlik kurulu üye-

leri, temsilciler ifl yerlerindeki tehlike sorunlar›n›n

çözümünde, teftiflte ve önlemede her geçen gün

büyüyen bir rol üstlenmifllerdir. Bu pozisyonlarda

bulunan bütün kifliler belirli bir ifl ile iflçilere veri-

len e¤itimden daha incelikli ve eksiksiz bir e¤itim

talep etmektedirler.
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d. SA⁄LIK VE GÜVENL‹K UZMANLARI

Sa¤l›k ve güvenlik personelinin görevleri ülkeden

ülkeye ya da en alt bir uzmanl›k alan›nda de¤ifliklik

gösteren genifl bir etkinlik sahas›n› kapsamaktad›r.

Bu gruba dahil olan doktorlar, hemflireler ve gü-

venlik uzmanlar› ya bireysel çal›flmaktad›rlar ya da

ifl yerleri, büyük flirketler, devlet bünyesindeki ifl

müfettifllikleri ve akademik enstitüler taraf›ndan

görevlendirilmektedirler. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ala-

n›nda e¤itilmifl uzmanlara olan talep, 1970’lerde

birleflen sa¤l›k ve güvenlik departmanlar› ve bu

alandaki akademik araflt›rmalara paralel olarak

devlet mevzuat›n›n yap›land›r›lmas›yla h›zla büyü-

müfltür.

Uzmanlar lisans ve yüksek lisans e¤itiminde oldu-

¤u gibi yo¤unlaflt›r›lm›fl bir e¤itim ve ö¤retim prog-

ram›na gereksinim duymaktad›rlar. Doktorlar,

hemflireler, hijyen uzmanlar›, güvenlik uzmanlar›

ve flimdilerde ergonomistler bu kategoriye girmek-

tedirler. Tüm bu alanlardaki geliflmeler ve teknik

de¤ifliklikler, devam eden e¤itim ve pratik dene-

yimler bu uzmanlar›n e¤itimlerinin önemli bile-

flenleridir.

Sa¤l›k ve güvenlik konular›n›n aralar›ndaki ba¤l›l›-

¤› vurgulamak için sa¤l›k ve güvenlik uzmanlar›na

birkaç bilim dal› ile ba¤lant›l› çok disiplini bir ara-

da ele alan bir e¤itim ve ö¤retim verilmektedir. 

C. GÜNCEL B‹LG‹LER

E¤itim ve ö¤retim, sa¤l›k ve güvenlik alan›ndaki

sorunlar›n hepsine çözüm olamaz; as›l ilgilenil-

mesi gereken konu bu tür programlarda ö¤renilen

tekniklerin tan›mlanan ihtiyaçlara cevap verecek

biçimde uygulanmas›d›r. Bunlar mühendislik ve

teknik çözümlerle birlikte istihdam edilmifl etkili

bir sa¤l›k ve güvenlik program›n›n  kritik bileflenle-

ridir. Toplamda, interaktif ve devaml› e¤itim, özel-

likle güçsüzlefltiren yaralanmalar ve zay›flatan has-

tal›klar söz konusu oldu¤unda iflçilerin ihtiyaçlar›-

n› karfl›lamak amac›yla sürekli de¤iflen çal›flma or-

tamlar›n› oluflturmak için gereklidir. D›flar›dan des-

tek sa¤layanlar›n oldu¤u kadar ifl yerlerinde çal›-

flanlar›n da güncellenmifl bilgilere ve bu bilgileri ifl-

çilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla kul-

lanabilmelerini sa¤layacak yeteneklere ihtiyaçlar›

vard›r.

E¤itim hizmetlerine dönük talep yukar›da sat›rbafl-

lar›yla de¤inilen çerçeve içinde sürekli artma e¤ili-

mindedir. Teknik ve mesleki alanlarda yo¤unlaflan

e¤itimle birlikte, ifl gücünün sa¤l›kl› ve güvenli ko-

flullarda çal›flmas› ve yaflamas› amac›yla ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i ile ilgili dersler, sistematik bir biçimde

e¤itim programlar›na al›nmaya bafllanm›flt›r.
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G‹R‹fi

Dünya Sa¤l›k Örgütü Avrupa Bölgesi, 1997 y›l›nda

Avrupa’n›n “Sigaras›z Avrupa” (Smoke-free Euro-

pe) haline getirilmesini amaçlam›fl ve bu amaca

ulaflmak için de üye ülkelere 2001 y›l›na kadar ger-

çeklefltirilmek üzere hedefler belirlemiflti. Genel

anlamda yap›lacak olan bu çabalara ek olarak,

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün de aralar›nda oldu¤u

uluslararas› 5 kurulufl, 2000 y›l›n› “sigaras›z iflyer-

leri” (smoke-free workplaces) y›l› olarak belirle-

miflti. Bu paralelde pek çok  ülkede de¤iflik çabalar

gösterilmektedir (1,2). 

Bu yaz›da “sigaras›z iflyeri” kavram›n›n ne oldu¤u,

bu amaca ulaflma bak›m›ndan e¤itimin rolü, uygu-

lamalarda kolayl›klar ve zorluklar konular›nda kimi

önemli noktalara de¤inilecektir.

S‹GARANIN SA⁄LIK ÜZER‹NDEK‹
ZARARLI ETK‹LER‹

Sigara kullan›m›n›n sa¤l›k üzerindeki et-

kileri uzun zamandan beri aç›k bir flekilde

bilinmektedir. Dünyada her y›l 5 milyon

dolay›nda insan sigaraya ba¤l› sa¤l›k sorun-

lar› nedeniyle ölmektedir. Sigara, ABD’de

y›lda 400 bin, ‹ngiltere’de 100 bin, ülkemizde

de 100 bin dolay›nda kiflinin ölümüne neden

olmaktad›r. Bu say›lar dikkate al›nd›¤›nda siga-

ran›n, trafik kazalar›, ifl kazalar›, 

(*) Prof. Dr. Hacettepe T›p Fakültesi

Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›

yang›nlar, intiharlar, adam öldürme, ilaç ve alkol

kullan›m›na ve AIDS’e ba¤l› ölümlerin toplam›n-

dan daha fazla say›da ölüme neden oldu¤u görü-

lür. Sigara kullan›m› bu flekilde sürerse sigaran›n

neden oldu¤u ölümlerin gelecekte, özellikle gelifl-

mekte olan ülkelerde artaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu nedenle sigara kullan›m›n› azaltmaya yönelik

çaba gösterilmesi gerekmektedir. Son y›llarda üze-

rinde durulan bir konu da, sigara içmeyen, ancak

baflkalar›n›n içti¤i sigaradan etkilenen (istem d›fl›

etkilenme; passive exposure) kiflilerde akci¤er kan-

seri, kalp hastal›¤› ve inme nedeniyle olan ölüm-

lerdeki artmad›r. Böylelikle sigara kullan›m›n›n

kontrolü çabalar›, sigara tiryakilerinin yan› s›ra, si-

gara içmeyenlerin sa¤l›¤›n›n korunmas› bak›m›n-

dan da önem tafl›maktad›r (3,4). 

Prof Dr. Nazmi Bilir*
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Sigaran›n neden oldu¤u bafll›ca sa¤l›k sorunlar› flu flekilde ifade edilebilir:

A- Sigara içenler aç›s›ndan;

√ kalp-damar hastal›klar› : 

• koroner kalp hastal›¤›na neden olur,

• beyin damar hastal›¤›na (inme) yol açar,

• perifer (uç) damarlarda dolafl›m  bozuklu¤una neden olur,

√ kanser:

• akci¤er kanserinin nedenidir,

• larinks (g›rtlak) kanserinin nedenidir,

• a¤›z bofllu¤u (dil, dudak, yutak, yanak) kanserlerinin nedenidir,

• yemek borusu kanserinin nedenidir,

• mesane (idrar kesesi) kanserinin nedenidir,

• mide kanserinin oluflunda etkendir,

• böbrek kanserinin oluflunda etkendir,

• pankreas kanserinin oluflunda etkendir,

• rahim kanserinin oluflunda etkendir.



s i g a r a s › z  i fl  y e r i  ( s m o k e  f r e e        

w o r k p l a c e )  n a s › l  g e r ç e k l e fl t i r i l e b i l i r ?

34

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

√ akci¤er hastal›klar›:

• kronik bronflitin nedenidir,

• amfizemin nedenidir.

√ kad›n sa¤l›¤›:

• gebelikte bebe¤in büyümesini engeller,

• bebe¤in küçük do¤mas›na neden olur (düflük do¤um

a¤›rl›¤›),

• düflü¤e yol açar,

• rahim kanseri oluflunda etkendir. 

√ di¤er etkileri:

• nikotin ba¤›ml›l›¤›na neden olur,

• baz› iflyeri ortam faktörleri ile olumsuz etkileflimi vard›r,

• kansere neden olan mesleksel faktörlerin etkisini art›-

r›r (ör. Asbest),

• kullan›lan ilaçlar›n baz›lar› ile etkileflimi vard›r,

• ülser oluflunda etkisi vard›r.

B- ‹stem d›fl› etkilenenler aç›s›ndan;

√ yetiflkinde:

• akci¤er kanserine yakalanma riskini art›r›r,

• kalp hastal›¤›na yakalanma riskini art›r›r,

• inme (felç) riskini art›r›r.

√ çocuk ve bebeklerde:

• solunum yolu enfeksiyonu riskini art›r›r,

• orta kulak iltihab› riskini art›r›r,

• ast›m riskini ve ast›ml› çocuklarda kriz olas›l›¤›n› art›r›r,

• ani bebek ölümlerine neden olur.

√ di¤er etkiler:

• tahrifl edici etkisi vard›r (özellikle gözlerde),

• allerjik kiflileri rahats›z eder,

• istenmeyen kokuya yol açar.
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Hem sigara içenler hem de istem d›fl›

etkilenenler aç›s›ndan çal›flanlar›n özel

bir konumu vard›r. Çal›flanlar, ifl yerle-

rinde çeflitli sa¤l›k tehlikeleri ile karfl›

karfl›yad›rlar. Bu faktörlerden pek ço¤u-

na ba¤l› etkilenme, sigara kullananlar-

da daha ileri düzeyde olmaktad›r. Toz-

lara ba¤l› olarak meydana gelen akci¤er

rahats›zl›klar› sigara içenlerde daha s›k

görülür. Bu konunun tipik örne¤i as-

best iflçilerinde görülen akci¤er kanseri

riskinin sigara içenlerde daha yüksek

olmas›d›r. ‹fl yeri ortam›nda bulunan

gazlar›n solunum sistemi üzerindeki et-

kileri sigara içenlerde daha fazlad›r.

Karbon monoksit zehirlenmesi sigara

içenlerde daha erken olarak ortaya ç›kar

ve daha a¤›r seyreder. Konu ile ilgili ör-

nekler art›r›labilir. Önemli olan nokta

sigara kullan›m›n›n çal›flanlar bak›m›n-

dan özel bir önem tafl›mas›d›r (5,6). 

Sigara içmenin yol açt›¤› bu olumsuzluklara karfl›l›k, sigaray› b›rakman›n yukar›da say›lan sa¤l›k sorun-

lar›ndan kurtulman›n yan› s›ra, genel anlamda çok önemli olumlu etkileri vard›r. Örne¤in, nikotinin na-

b›z ve kan bas›nc› üzerindeki art›r›c› etkileri çok k›sa zamanda (20-30 dakika içinde) kaybolur. Daha uzun

zaman içinde de koku ve tad alma duyular› düzelir, nefeste sigara kokusu kaybolur, a¤›z ve difl sa¤l›¤›

olumlu etkilenir, kandaki oksijen miktar› artaca¤› için deri rengi düzelir ve sigara içmeyen bir kifli olarak,

kiflinin özgüveni artar. 

‹fi YERLER‹NDE  S‹GARASIZLIK POL‹T‹KALARI

‹fl yerlerinde sigara kullan›m›n›n k›s›tlanmas›n›n as›l amac› sigara duman›ndan pasif etkilenmenin önü-

ne geçmektir. Bunun yan› s›ra, sigaras›zl›k politikas›n›n uyguland›¤› ifl yerlerinde sigara içenler de daha

az sigara içmek durumundad›rlar. Böylelikle sigaras›zl›k politikas› ile ilgili uygulamalar sigara içenler

aç›s›ndan da yarar sa¤layacakt›r. 

‹flyerlerinde sigara içiminin k›s›tlanmas›

bak›m›ndan bafll›ca iki tür politika vard›r (7):
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1. Sigaras›z (smoke-free) ifl yeri: Bu uygulamada

ifl yerine ait bütün binalarda ve ulafl›m araçlar›n-

da sigara içiminin tamamen k›s›tlanmas› söz ko-

nusudur. Sigara içmek isteyenler için ancak bina-

lar›n ve araçlar›n d›fl›nda sigara içme olana¤› var-

d›r. Bazen k›s›tlama, iflyerinin bahçesini de

kapsayabilmekte, bu durumda sigara içmek is-

teyenlerin bahçenin de d›fl›na ç›kmalar› gerek-

mektedir. Böylelikle sigara içilen alanlar› azalt-

mak suretiyle, sigara içenlerin de günde içtikle-

ri sigara say›s›n› azaltmalar› sa¤lanmakta ve si-

garay› tamamen b›rakmalar›na destek olun-

maktad›r. Ancak, sigara içenler aç›s›ndan

önemli davran›fl de¤iflikli¤i gerektiren bu yön-

temin tiryakiler taraf›ndan benimsenmesi kolay

olmamaktad›r.

2. ‹fl yerinde sigara içilmesi için özel alanlar›n

ayr›lmas›: Bu uygulama ise ifl yerinde baz› alanla-

r›n sigara içilmesi için ayr›lmas›n› ve sigara içmek

isteyenlerin yaln›zca bu alanlarda sigara içmesine

izin verilmesini içermektedir. Tiryakiler taraf›ndan

daha kolay benimsenecek olan bu politikan›n uy-

gulanabilmesi için, ifl yerinde baz› alanlar›n sigara

içenler için özel olarak belirlenmesi, bu bölümle-

rin iyi bir flekilde havaland›r›lmas› ve ifl yerinin di-

¤er bölümlerinden ayr›lmas› gerekmektedir. 

Her iki politikan›n uygulanmas› s›ras›nda ifl yerin-

de sigara içiminin k›s›tlanmas› için düzenlemeler

yap›l›rken bir  taraftan da sigara içenlerin bu al›fl-

kanl›klar›ndan vazgeçmeleri bak›m›ndan destek

programlar›n sa¤lanmas› gereklidir. Bu amaçla ifl

yeri d›fl›ndan da yard›m al›nmas› gerekebilir. Siga-

ran›n b›rak›lmas› konusunda yararl› oldu¤u kan›t-

lanm›fl olan bilimsel yöntemler vard›r. Bu amaçla

sigara içenlere yönelik e¤itim çal›flmalar› yap›l›r,

sigara içmenin olumsuz etkileri ile sigaray› b›rak

man›n yararl› ve olumlu yönleri anlat›l›r. Böylelik-

le sigara al›flkanl›¤›ndan vazgeçmek isteyen ve bu

konuda deste¤e gereksinim duyanlara da yard›m

sa¤lanm›fl olur. 

‹fl yerinde sigara içilmesi konusunda k›s›tlama

yapman›n hem çal›flanlar hem de iflveren aç›s›n-

dan önemli baz› yararlar› vard›r. 

Çal›flanlar aç›s›ndan yararlar›; sigara duman› bu-

lunmayan bir ortamda daha sa¤l›kl› ve güvenli ça-

l›flma olana¤› sa¤lamas›, özellikle sigara içmeyen-

ler aç›s›ndan istem d›fl› etkilenmenin önlenmesi,

sigara içenlerin de zaman içinde bu al›flkanl›kla-

r›ndan vazgeçmesine olanak sa¤lamas›d›r. ‹flve-

renler aç›s›ndan ise ifl veriminin artmas›, yang›n

tehlikesinin azalmas›, iflyerinde hofl olmayan siga-

ra kokusunun olmamas› gibi olumlu yanlar say›la-

bilir (8).
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NASIL GERÇEKLEfiT‹R‹LEB‹L‹R?

“nereye gidece¤inizi bilmiyorsan›z..., kendini-
zi ummad›¤›n›z bir yerde bulabilirsiniz”

(if you don’t know where you are going,...
you might wind up someplace else)

Yogi Berra

Bir konuda yap›lacak uygulaman›n baflar›s›, ön-

ceden yap›lacak iyi planlama ile sa¤lanabilir. Bu

yüzden sigaras›z iflyeri konusunda yap›lacak ça-

l›flmalar da önceden iyi bir flekilde planlanmal›d›r. 

Bu planlaman›n 4 basama¤› vard›r (1):

1. Durumun belirlenmesi 

2. Uygulanacak politikan›n belirlenmesi

3. Konu ile ilgili plan›n çal›flanlarla ve yönetimle

tart›fl›lmas›

4. Program›n duyurulmas› ve uygulaman›n baflla-

mas›

1. Durumun belirlenmesi:

Planlaman›n ilk ad›m› durum saptamas› olmal›d›r.

Bu aflamada ifl yerinin, sigara içiminin k›s›tlanma-

s› ile ilgili herhangi politikas›n›n olup olmad›¤›, bu

konudaki uygulamalar, çal›flanlar›n ve yönetimin

konuya yaklafl›m› ö¤renilmelidir. Durumun belir-

lenmesi amac› ile flu sorular sorulmal›d›r:

• ‹fl yerinde sigara içilmesi konusunda herhangi k›-

s›tlama var m›, varsa nedir?

• Bu uygulamalar kimlere yöneliktir? (yöneticiler,

belirli bölümlerde çal›flanlar..)

• Uygulama ne zaman ve nas›l bafllam›flt›r?

• Çal›flanlar›n bu uygulamalara karfl› tutumlar› na-

s›ld›r?

• Çal›flanlar bu konudaki kurallara uymakta m›d›r?

• Uygulamalar› isteyenler ve istemeyenler kimler-

dir?

Afla¤›daki örnekte görülen türde bir kontrol listesi

(check-list) kullan›larak iflyerinde sigara içilmesi

ile ilgili temel bilgiler kolayl›kla sa¤lanabilir:

Bu sorular d›fl›nda ifl yerinde sigara içenler için be-

lirlenmifl bir sigara içme odas› olup olmad›¤›, böy-

le bir oda varsa kullan›m flekli konusunda da bilgi

al›nmal›d›r. 

Toplanan bilgilerin ›fl›¤›nda yönetimle ve iflçilerle

görüflmeler yap›lmal› ve ifl yerinde uygulanacak

politika birlikte oluflturulmal›d›r. Bu görüflmeler

s›ras›nda ilgililere sigaran›n sa¤l›k sak›ncalar› ve

sigara içmemenin olumlu yönleri konular›nda bil-

giler verilmesi amac› ile konferans, küçük grup gö-

rüflmeleri fleklinde e¤itici çal›flmalar yap›lmal›d›r.

‹fl yerinde kullan›lan maddelerle sigaran›n etkilefli-

mi konusunda, özellikle çal›flanlar›n sa¤l›¤› bak›-

m›ndan önemi olan konulara de¤inilmeli, ayr›ca

parlay›c›, patlay›c› maddeler ve yang›n tehlikesi

söz konusu edilmelidir. Sigara içenler aras›nda “si-

gara içmenin bir hak” oldu¤u görüflünü savunan

kifliler olabilir. Bu kiflilere de uygun bir flekilde,

sa¤l›¤a zararl› bir davran›fl›n “hak” olmamas› ge-

rekti¤i aç›klanmal› ayr›ca, istemsiz (pasif) etkilen-

meden söz ederek, içilen sigaran›n “sigara içme-

yen baflkalar›na” da zarar verdi¤i, dolay›s› ile bir ki-

flinin, baflkalar›na zarar vermesinin do¤ru olmaya-

ca¤› ve kabul edilemeyece¤i konular›n›n anlat›l-

mas› gerekir. 

Bölümler                                           Evet                Hay›r
Sigara içilmesine

izin veriliyor mu?

Bu uygulamay› onayl›yor musunuz?

Ofisler

Di¤er kapal› alanlar (atölyeler, vb.)

Yemek salonu

Dinlenme salonu

Park yeri

Servis araçlar›

D›flar›da di¤er alanlar (belirtiniz)
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2. Uygulanacak politikan›n belirlenmesi:

Bu konuda özellikle geliflmifl ülkelerde uygulanan

çeflitli yöntemler olmakla birlikte bu planlar›n bir

baflka ülkede ve toplumda aynen uygulanmas›

mümkün olmayabilir. Bu yüzden uygulanacak po-

litikan›n, ülke ve ifl yeri özelliklerine göre “ayr›nt›-

l›” bir flekilde tart›fl›lmas› ve kararlaflt›r›lmas› gere-

kir. Belirlenen politikan›n özel bir ad› olmal›, amaç

ve yöntem net olarak belirlenmifl olmal›d›r. Politi-

kan›n belirlenmesinde bir önceki ad›mda toplan-

m›fl olan bilginin ›fl›¤›nda karar oluflturulmal›, ilgi-

li taraflar›n karar sürecine kat›l›mlar› sa¤lanmal›-

d›r. Uygulamalar sonucunda çal›flanlar›n ve ifllet-

menin nas›l yararlar sa¤layaca¤› aç›k bir flekilde

ortaya konmal›d›r. ‹fl yerinde sigara içilmesinin ya-

sak oldu¤u ve sigara içilmesi için ayr›lm›fl olan yer-

ler ile, kurallara uymayanlara karfl› ne tür yapt›r›m-

lar›n olaca¤› net olarak belirlenmelidir. Bu arada

özellikle sigaray› b›rakma konusunda yard›m iste-

yenlere destek sa¤lanmal›, uygulamalarla ilgili

olarak sorulabilecek sorular› cevaplamak üzere be-

lirli kifliler görev almal› ve sorular bu kiflilere yö-

neltilmelidir.

3. Konu ile ilgili plan›n çal›flanlarla ve yönetimle

tart›fl›lmas›:

Planlama genellikle ilgili taraflardan birkaç kiflinin

kat›l›m› ile yap›l›r. Daha sonra bu plan yönetim ve

çal›flanlar taraf›ndan daha fazla say›da kiflinin ka-

t›ld›¤› toplant›larda tart›fl›larak gerekli görülen dü-

zeltmeler yap›l›r ve görüfl birli¤i sa¤lanmaya çal›fl›-

l›r. Bu toplant›lar›n yap›lmas›ndan önce, haz›rlan-

m›fl olan “taslak plan” çeflitli araçlarla da¤›t›lmal›

ve kiflilerin bilgilenmeleri sa¤lanmal›d›r. Büyük ifl-

letmelerde tart›flman›n, herkesin kat›l›m›n› sa¤la-

yacak flekilde yap›lmas› mümkün olamayaca¤›na

göre, konu hakk›nda bilgi sahibi olan kifliler görüfl-

lerini ve sorular›n› tart›flmaya kat›lacak olan tem-

silcileri arac›l›¤› ile iletebilirler. 

Tart›flmalarda gündeme gelebilecek konulardan

baz› örnekler flu flekildedir:

• ‹stem d›fl› sigara duman› maruziyeti gerçekten

zararl› m›d›r? 

Evet, gerçekten zararl›d›r. ‹stem d›fl› olarak sigara

duman›na maruz kalanlarda akci¤er kanseri, kalp

hastal›¤› ve inme (felç) riski fazlad›r.

• Bu politikan›n uygulanmas› s›ras›nda iflten ayr›l-

malar olur mu?

Bu konudaki deneyimler, sigaras›z iflyeri uygula-

malar› s›ras›nda iflten ayr›lmalar›n çok olmad›¤›

fleklindedir. ABD’de yap›lan de¤erlendirmelerde

ifl yerinde sigara içilmesinin yasaklanmas›ndan

sonraki dönemde sigara içenlerin %2-3 kadar›n›n

iflten ayr›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.

• Politikalar›n çal›flanlara duyurulmas› nas›l ola-

cakt›r?

Uygulamalar duyuru panosu arac›l›¤› ile duyurula-

bilece¤i gibi iflyerinin büyüklü¤üne göre uygun

yerlere afifller as›lmas› suretiyle, el ilanlar› ve bro-

flürler arac›l›¤› ile veya konferanslar yolu ile çal›-

flanlara duyurulabilir.

• Uygulamalar›n sonuçlar› ne zaman görülebilir?

Sigaras›z iflyeri uygulamas› ile ilgili olumlu sonuç-

lar›n ortaya ç›kmas› zaman alabilir. Özellikle küçük

iflyerlerinde bu olumlu sonuçlar› saptamak güç

olabilir. Bununla birlikte y›ll›k olarak yap›lacak de-

¤erlendirmelerle sigara içenlerin say›s›nda, ifle de-

vams›zl›k ve kaza s›kl›¤›nda ve yang›n say›s›nda

azalma oldu¤u ortaya konabilir.

• Sigaray› b›rakmak isteyenler için zaman ayr›labi-

lecek mi?

Sigaras›zl›k politikas›n›n uygulanmas› ile birlikte

sigara içenler aras›nda, bu al›flkanl›ktan vazgeç-

mek isteyenler olabilir. Bu konuda yard›m gereksi-

nimi duyanlar için iflyerinde e¤itim ve dan›flmanl›k

hizmeti verilmeli, çal›flma düzenini olumsuz etki-

lemeyecek flekilde bu hizmetten yararlanma ola-

na¤› sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla ifl öncesi, ö¤le ara-

s› veya ifl  ç›k›fl saatlerinden yararlan›labilir.
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• Politikan›n uygulanmas› ve baflar›ya ulaflmas›

zor mudur?

Hay›r. Bu konuda daha çok geliflmifl ülkelerdeki

deneyimlere dayal› olan bilgiler, sigaras›zl›k politi-

kas›n›n kolayl›kla benimsendi¤ini ve uyumun çok

yüksek oldu¤unu göstermektedir.

• Uygulamalar önemli harcama gerektirir mi?

Hay›r. Uygulamalar zaman al›c› ve pahal› yöntem-

ler de¤ildir. Esasen kurallar›n kolay kabul edilebi-

lir olmas› bir ölçüde basit olufluna ba¤l›d›r.

4. Program›n duyurulmas› ve uygulaman›n bafllamas›:

Plan›n tart›fl›larak son fleklini almas›ndan sonra

da s›ra uygulaman›n bafllat›lmas›na gelir. Çal›fl-

malar›n baflar›l› olabilmesi bak›m›ndan özellikle

üst yönetimin deste¤inin sa¤lanmas› çok önemli-

dir. Yöneticiler aras›nda sigara içenler varsa onla-

r›n da kurallara titizlikle uymas› flartt›r. Uygula-

malar s›ras›nda ortaya ç›kabilecek aksakl›klar› ve

kural ihlallerini uygun bir flekilde çözmek gerekli-

dir. Cezac› yaklafl›m yerine olumlu örnekleri öne

ç›karan ödüllendirme fleklindeki yaklafl›mlar daha

baflar›l› olmaktad›r. Bununla birlikte kurallara uy-

mayanlarla ilgili olarak planda yer alan yapt›r›m-

lar da ihmal edilmeden uygulanmal›d›r. ‹lk defa

olan bir kural ihlali hoflgörüldü¤ü takdirde sonra-

kilerin de hoflgörü ile karfl›lanaca¤› beklenir ve uy-

gulamalar›n baflar›s› düfler. 

SONUÇ
‹fl yerleri sa¤l›¤› koruma ve gelifltirme etkinlikleri

bak›m›ndan son derece elveriflli ortamlard›r. Kifli-

lerin organize bir yap› içinde toplu olarak bulunu-

yor olmalar›, kolay ulafl›labilirlik sa¤lad›¤› için her

türlü sa¤l›k e¤itimi ve sa¤l›¤› gelifltirme program›

baflar› ile uygulanabilir. Bu uygulamalar aras›nda

sigara mücadelesinin de özel bir önemi ve yeri

vard›r. Zira sigara al›flkanl›¤› bir yandan çeflitli

sa¤l›k sorunlar›na ve bu yüzden iflgöremezliklere

ve ölümlere neden olurken, bir yandan da ifl ye-

rindeki çeflitli faktörlerle etkileflime girerek, bu

faktörlere ba¤l› olarak meydana gelebilecek so-

runlar›n artmas›na yol açar. Bu yüzden ifl yerlerin-

de sigara içilmesini k›s›tlamaya yönelik çabalar

hem çal›flanlar aç›s›ndan hem de iflyeri aç›s›ndan

çok yararl› sonuçlar verir. Bu konuda ço¤u gelifl-

mifl ülkelerde olan programlar, uygulamalar›n ba-

flar›l› oldu¤unu göstermektedir(9). Ülkemizde de

az say›da olmakla birlikte baflar›l› uygulama ör-

neklerine rastlanmaktad›r (10).
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Fiziksel, mental ve sosyal aç›dan tam bir iyilik hali

olan sa¤l›k, kiflininin genetik yap›s› ve çevresi (biyo-

lojik, fizik ve sosyal çevre) taraf›ndan belirlenir (1).

Bunun yan› s›ra; birey, aile ve toplumlar›n davran›fl

örüntüleri de, sa¤l›¤› belirleyen temel ögedir. Birey-

lerin davran›fllar›, kiflisel gereksinimleri ve çevreleri

ile ilgili olarak kararlar verme ve do¤ru seçimlerde

bulunma durumlar›d›r. Kifliler seçimlerini, o konu-

daki bilgi ve motivasyonlar›na (güdülenme) ba¤l›

olarak yaparlar. ‹nançlar, e¤ilimler, tutumlar ve de-

¤erler de kiflilerin davran›fllar›n› belirler.

Sa¤l›k e¤itimi ile temel olarak, sa¤l›¤› toplumsal bir

de¤er haline getirmek, halk› sa¤l›k sorunlar›n› çöz-

mek için kullanabilece¤i bilgi ve becerilerle donat-

mak, sa¤l›k hizmetlerinin geliflmesini sa¤lamak

amaçlan›r. Bu amaçlar, ulusal ve toplumsal ihtiyaç-

lara göre çeflitlilik gösterir. Sa¤l›k; davran›fl örüntü-

leri ve bireyin çevresi taraf›ndan belirlendi¤ine gö-

re, sa¤l›k e¤itimini sa¤l›kla ilgili “bilgi vermek” ifli ile

s›n›rland›rmak do¤ru de¤ildir.

Sa¤l›k e¤itimi ile birey ve toplumda is-

tenilen yönde davran›fl de¤iflikli¤i

oluflturabilmek için, o toplumun

kendi önceliklerini, beklentileri-

ni, gelenek ve göreneklerini,

inançlar›n›, sa¤l›k ve has-

tal›k konular›ndaki al-

g›lamalar›n› çift

yönlü iletiflim-

le, yani top-

lumla birlikte

saptamak ve

e¤itim prog-

ramlar›n› bun-

lara dayand›ra-

rak gelifltirmek

ve uygulamak

gerekir. Çünkü

bir buzda¤›na

benzetilirse; bireylerin/ toplumlar›n sa¤l›kla ilgili

davran›fllar› suyun üzerindeki görünen bölümü, o

toplumun gelenek ve görenekleri, inançlar›, hastal›k

ve sa¤l›¤› alg›lamalar› ise suyun alt›ndaki görünme-

yen bölümü oluflturur ki bireylerin/ gruplar›n/ top-

lumun sa¤l›kla ilgili davran›fllar›n› as›l belirleyen de

bu bölümdür. Nitekim farkl› toplumlarda sa¤l›kla il-

gili geleneksel uygulamalar dikkate al›nd›¤›nda,

hastal›k ve sa¤l›¤›n alg›lanmas›ndaki farkl›l›klar›

(veya benzerlikleri) da görmek ve anlamak müm-

kündür. O nedenle toplumun gelenek ve görenekle-

ri, inançlar›, hastal›k ve sa¤l›¤› alg›lamalar›n› dikka-

te almadan yap›lan u¤rafl›lar ço¤u kez baflar›s›zl›¤a,

zaman, insangücü ve maddi kaynaklar›n bofla har-

canmas›na neden olacakt›r. Özellikle sa¤l›¤a ayr›lan

kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u geliflmekte olan ülkeler-

de, bu durum dikkate al›nmas› gereken önemli bir

sorundur.

Günümüzde sa¤l›k e¤itimi; hem sosyal alandaki,

hem de bilimdeki geliflmeleri dikkate almakta ve bi-

yomedikal ve davran›fl bilimlerinin yöntemlerinden

yararlanmaktad›r. Sa¤l›k e¤itimi, ö¤renme- ö¤retme

tekniklerini içerdi¤i kadar, biyoloji, hijyen, sosyolo-

ji, psikoloji ve sosyal- kültürel antropolojiyi de kap-

samaktad›r.

Sa¤l›k e¤itimi; sa¤l›kla ilgili herhangi bir davran›fl

için, birey ya da topluluklar›n gönüllü olarak o dav-

ran›fla uyumunu haz›rlamak, olanakl› k›lmak ve güç-

lendirmek için düzenlenen ö¤renme deneyimleri-

nin bir bileflimi olarak tan›mlanmaktad›r (2). Baflka

bir deyiflle, sa¤l›k e¤itimi; birey ve toplumun sa¤l›-

¤›na yönelik tüm etkinliklerin ve eylemlerin ö¤ren-

me amac›yla düzenlenmesidir.

Sa¤l›k e¤itimi; kiflilerde kendi yaflant›lar› yoluyla

sa¤l›kla ilgili düflünce, kavram, inanç, tutum, davra-

n›fl ve yaflam biçimi de¤iflikli¤i oluflturmak amac›y-

la yap›lan herhangi bir ö¤renme yaflant›s› olarak da

tan›mlanmaktad›r(3). Bu tan›mlarda da vurguland›-
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¤› gibi, sa¤l›k e¤itiminin en belirgin özelli¤i; bireyin

kendi sa¤l›k uygulamalar›n› belirlemeye kendi ira-

desiyle ve isteyerek kat›lmas›d›r. Sa¤l›k e¤itiminin

temel amac›; bireyin ve toplumun gereksinimlerini

karfl›layacak, sa¤l›kl› yaflam için kiflilerin sa¤l›klar›n›

korumalar›n› ve gelifltirmelerini, tedavi olanaklar›n-

dan yararlanmalar›n› ve olumlu bir çevre yaratmala-

r›n› sa¤layacak davran›fl de¤iflikli¤ini oluflturmakt›r

(1, 4).

Kiflilerin, sa¤l›kla ilgili herhangi bir konuda davra-

n›fl de¤iflikli¤i oluflturmalar›, e¤itim düzeylerine, o

konudaki bilgi durumlar›na, sosyo-kültürel faktörle-

re ve kiflisel inançlar›na ve daha çok bunlar taraf›n-

dan belirlenen sa¤l›¤› ve hastal›¤› alg›lamalar›, has-

tal›¤›n ciddiyet derecesi ve hastal›¤›n tehlikesinin

alg›lanmas›na ba¤l›d›r. Ancak; yafl, e¤itim düzeyi,

bilgi durumu, sosyal-kültürel faktörler, kiflisel

inançlar, baz› müdahalelerin sonuç vermemesi, ba-

zen davran›fl de¤iflikli¤ini engelleyici faktörler ola-

rak rol oynayabilir, baz› durumlarda ise tam tersine

destekleyici olabilir. Davran›fl de¤iflikli¤inden bek-

lenen yarar da kiflilerin davran›fl de¤iflikli¤i olufltur-

mas›nda etkilidir (2). 

Yetiflkin bireylere yeni bilgiler, tutumlar ve davra-

n›fllar kazand›rmak için çal›fl›l›rken onlar›n nas›l ö¤-

rendi¤i dikkate al›nmal›d›r. Yetiflkinlerin nas›l ö¤-

rendi¤ini anlamaya çal›flmak, yetiflkin e¤itiminde

"olumlu bir e¤itim ortam›" yaratarak ö¤renmeyi ko-

laylaflt›rmak anlam›na gelir. Çünkü e¤itim sürecinin

dinamikleri büyük ölçüde e¤itimci ve kat›l›mc›lar›n

birbirlerini anlamalar›na ba¤l›d›r. E¤itimci, kat›l›m-

c›lar›n beklenti ve gereksinimlerini, kat›l›mc›lar da

neden orada bulunduklar›n› net bir flekilde anlam›fl

olmal›d›rlar (5-7).

Yetiflkin e¤itiminin temel kuramlar› ve özellikle psi-

koloji alan›nda gelifltirilen ve yetiflkinlerde ö¤ren-

me ve ö¤retimle ilgili olarak kullan›lan di¤er baz›

kuramlar sonucunda ortaya ç›kan ö¤renme ilkeleri

ve engelleri dikkate al›nmal›d›r (8).

Yetiflkinin temel özellikleri, e¤itim sürecinde önem-

li rol oynar. Bu nedenle e¤itim sürecinde yetiflkinin

özelliklerine dikkat edilmelidir. Ö¤renme için sos-

yal oldu¤u kadar, fiziki aç›dan da uygun ortamlar

haz›rlanmal›d›r. Ö¤renme yetiflkinin ilgi, yetenek ve

gereksinimlerine dayal› olmal›d›r. Yetiflkinlerin geç-

mifl deneyimleri ö¤renmesini etkiler. Yetiflkine ö¤-

renme için yeterli zaman verilmeli, ö¤renme h›z›

zorlanmamal›d›r. Yetiflkinlerde ö¤renme, yetiflkinin

yaflam durumunu gelifltirmeye izin verecek flekilde

düzenlenmeli ve ö¤retim durumlar› da yetiflkinin

sosyal rollerindeki yeteneklerini gelifltirici olmal›-

d›r. Yetiflkinlere verilecek bilgi onlar› bilinçlendirici

olmal›d›r (5-9).

Ayr›ca, yetiflkin ö¤renme sürecinde etkin olmal›d›r.

Bu nedenle yaparak-yaflayarak ö¤renme temel ö¤-

renme ilkesi olmal›d›r. Özellikle becerilerin kazan›l-

mas›nda ve kal›c› olmas›nda tekrar önemlidir. Ö¤-

renmede do¤ru davran›fllar pekifltirilmelidir (5-9).

Ö¤renilecek konu ya da çözülecek sorun, yetiflkinin

sorunun temel ögelerini ve bunlar aras›ndaki iliflki-

leri görüp inceleyebilmesi için en ayr›nt›s›na kadar

yap›sallaflt›r›lmal›d›r. Ö¤retilecek bilgiler, yetiflkinin

özelli¤ine göre, basitten-karmafl›¤a gidecek flekilde

s›ralanmal›d›r. Kavrayarak ö¤renme, ezbere ö¤ren-

mekten daha kal›c›d›r. Yetiflkin, ö¤renme yaflant›la-

r› aras›ndaki iliflkileri kendisi keflfeder ve bu iliflkile-

ri uygulayabilirse, ö¤renmede kal›c›l›k artabilir ve

genellemeler de¤iflik alanlara da aktar›labilir. Yetifl-

kinde ö¤renme sonunda geri bildirimler verilerek

yetiflkinin yanl›fl ve do¤rular› bilmesi ve ö¤renmeye

karfl› olumlu tutum gelifltirmesi sa¤lanabilir. Yetifl-

kinin güdülenmesi ve baflar›l› olmas› için ö¤renme

sürecine iliflkin belirli amaçlar› olmal›d›r. Yeni ö¤re-

nilenler yetiflkinin önceki ö¤rendikleri ile bütünlefl-

tirilmelidir (5-9).
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Yetiflkin e¤itiminde güdüleme önemlidir. Bunun

için, ö¤retim durumlar› yetiflkinin yeteneklerine gö-

re düzenlenmeli, ö¤renme, yetiflkinin içinde bulun-

du¤u kültüre göre biçimlendirilmelidir. Ö¤renmede

yetiflkinin de¤erleri göz önüne al›nmal›d›r. Ö¤ren-

mede yetiflkinin kayg› düzeyi göz önünde bulundu-

rularak olumlu geri bildirim verilerek cesaretlendir-

me ve yönlendirmeye yer verilmelidir (5-9).

Bu ilkeler ›fl›¤›nda yetiflkinlerin ö¤renme özellik-
leri flu flekilde s›ralanabilir (10):

• Yetiflkinler e¤itimin kendi konular›yla ba¤lant›l›

olmas›n› isterler: E¤itimciler, herhangi bir yetiflkin

grubuna yönelik e¤itime haz›rlan›rken, kat›l›mc›la-

r›n kendi yaflant›lar› ile ilgili konulara do¤rudan

ba¤lant›l› olan ö¤renme deneyimleri oluflturmal›-

d›rlar. Bunun için e¤itimin bafllang›c›nda, e¤itimin

amac› aç›klanmal› ve bu e¤itimin onlar›n yaflant›la-

r›yla ilgili ba¤lant›s› kurulmal›d›r. 

• Yetiflkinler e¤itim kendi konular›yla ilgiliyse ö¤-

renmeye hevesli olurlar, güdülenirler: E¤itimin ba-

fl›nda, yeni bilgi ve beceriler kazanmada net ve

aç›klay›c› hedefler koyan e¤itimciler, kat›l›mc›lar›n

hevesini ve ilgisini art›rabilir, ilgilerini do¤ru yöne

yönlendirebilirler.

• Yetiflkinler e¤itime etkin olarak kat›lmak isterler:

Yetiflkinler, yaln›zca arkaya yaslan›p dinlemeyi iste-

mezler. Tart›flmalara etkin olarak kat›lmak isterler.

Usta bir e¤itimci program, etkinlikler ve di¤er olay-

larla ilgili olarak kat›l›mc›lar›n görüfllerini almak,

soru sormak, beyin f›rt›nas› (brainstorming) ve tar-

t›flmalar yapmak, kat›l›mc›lara görevler vermek, de-

¤iflik s›n›f etkinlikleri (oyunlaflt›rma vb.) düzenle-

mek gibi, e¤itim ortam›nda kat›l›mc›lar›n etkin ola-

ca¤› ö¤renim deneyimleri düzenler. 

• Yetiflkinler e¤itimde de¤ifliklik isterler: Kat›l›mc›-

lar, e¤itimde tek düzelik yerine de¤ifliklik isterler.

E¤itimci görsel-iflitsel araçlar› kullanarak s›n›f

dersleri, küçük grup etkinlikleri, grup tart›flmalar›,

gösterimler, oyunlaflt›rmalar, vaka çal›flmalar› ve

beyin f›rt›nas› ile ya da konuk konuflmac›lar ça¤›ra-

rak bu de¤iflikli¤i sa¤layabilir. 

• Yetiflkinler olumlu geribildirim verilmesini ister-

ler: Kat›l›mc›lar, özellikle e¤itimin amaçlar› ile bek-

lentileri do¤rultusunda, ne derecede baflar›l› ol-

duklar›n› ve ö¤renmede gösterdikleri aflamalar› bil-

mek isterler. Olumlu geribildirim ile kat›l›mc›lar›n

kafalar›ndaki bu türden sorular yan›tlanm›fl olur.

Kat›l›mc›lar›n gösterdikleri aflamalar ile ilgili geri

bildirim vermek, bunu yaparken de olumlu bir tu-

tum içinde olmak gereklidir.

• Yetiflkinlerin kiflisel kayg›lar› vard›r ve güvenli bir

ortama gereksinim duyarlar: Yetiflkinler, baflkalar›-

n›n karfl›s›nda baflar›s›z ya da utanç verici bir duru-

ma düflmekten korkarlar, di¤er kat›l›mc›larla ve e¤i-

timci ile uyuflup uyuflamayacaklar› endiflesi tafl›r-

lar. Verilenleri anlamama, ö¤retilen becerileri uy-

gulayamama endifleleri vard›r. E¤itimci kat›l›mc›la-

r›n bu endifleleri tafl›d›¤›n› ve bunlarla nas›l bafle-

dece¤ini bilmelidir. Bunun için kat›l›mc›lar› rahat-

latacak etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinlikler,

kat›l›mc›lara orada güvenli bir ortam oldu¤u mesa-

j›n› vermelidir. 

• Yetiflkinler herkesten farkl› bilgi, görgü ve deneyi-

me sahip özgün birer birey olarak görülmek ister-

ler: Her kat›l›mc›, farkl› bir geçmifli, deneyimleri ve

gereksinimleri oldu¤u kabul edilen, özgün bir birey

olarak görülmeyi ve kendisine böyle davran›lmas›-

n› ister. Bunu sa¤lamak için e¤itimci; kat›l›mc›lar›n

isimlerini kullanmal›, tüm kat›l›mc›lar› etkinliklere

katmaya çal›flmal›, onlara sayg›l› davranmal› ve ka-

t›l›mc›lar›n birbirleriyle bilgi al›flverifline izin vere-

cek bir ortam yaratmal›d›r.

• Yetiflkinlerin özgüvenlerini korumalar› gerekir:

Kat›l›mc›lar e¤itim s›ras›nda, yeterlik ve özgüvenle-

rinin güçlendirilmesini ve kendi konumlar›nda gös-

terdikleri baflar›lar›n baflkalar›nca da sayg›yla karfl›-

lanmas›n› isterler. Bu nedenle, özgüvenin ve orta-

m›n güveninin korunmas›nda, e¤itimcinin olumsuz

geri bildirimden kaç›nmas› ve kat›l›mc›lara sayg›l›

davranmas› gerekir.

• Yetiflkinlerin kendileri ve e¤itimcileri için beklen-

ti düzeyleri yüksektir: Genellikle, kat›l›mc›lar›n hem

kendilerinden hem de onlar› e¤iten e¤itimcilerin-

den beklentileri yüksektir. E¤itimci bu beklentileri



karfl›lama konusunda geçmifli ve yetenekleri konu-

sunda kat›l›mc›lara karfl› dürüst olmal›d›r.

• Yetiflkinlerin bireysel gereksinimleri göz önüne

al›nmal›d›r: Her kat›l›mc›n›n kiflisel gereksinimleri

vard›r. Bunun için, e¤itimci uygun zamanlarda ara

vermeli, havaland›rma ve ›fl›kland›rman›n yeterli

olmas›n› sa¤lamal›, dikkatleri da¤›tacak nesneleri

ortamdan uzaklaflt›rarak gerginli¤i azaltmal› ve

olumlu bir e¤itim ortam› yaratmal›d›r.

Yetiflkin e¤itimi yaklafl›m›nda, “kolaylaflt›r›c›” ro-
lündeki e¤itimci, hizmet içi, iflbafl› e¤itimlerini
afla¤›daki sekiz ilkeye dayal› olarak yürütmelidir
(6,7,10):

1. En verimli ö¤renme, kat›l›mc› ö¤renmeye haz›r ol-

du¤unda gerçekleflir. Güdülenme içsel bir dinamik ol-

mas›na karfl›n, kat›l›mc›lar›n güdülerini besleyecek bir

ortam yaratmak e¤itimcinin elindedir.

2. Ö¤renim, kat›l›mc›lar›n daha önceden bildikleri ya

da deneyimleri üzerine yap›land›r›l›rsa daha etkili olur. 

3. Kat›l›mc›lar, neleri ö¤renmeleri gerekti¤inin far-

k›nda olurlarsa ö¤renme daha etkili olur.

4. De¤iflik e¤itim teknikleri ve yöntemleri kullan›-

larak ö¤renme kolaylaflt›r›labilir.

5. Beceri ö¤renmek için gözlem alt›nda ya da ger-

çe¤ine benzer ortamlarda (örn; oyunlaflt›rma, ma-

ketler vb.) uygulama yapma olana¤›n›n verilmesi

gereklidir.

6. Bir beceride yeterli olmak için tekrar yapmak

gerekir.

7. Ö¤renme ortam› gerçe¤e ne kadar yak›n olursa,

ö¤renme de o kadar etkili olur.

8. Kat›l›mc›lara geliflimleri ile ilgili geri bildirim

verilmelidir. Geri bildirimin etkili olabilmesi için,

uygulamadan hemen sonra verilmesi, olumlu ol-

mas›, yarg›lay›c› olmamas› gerekir.
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Türkiye gerek co¤rafi aç›dan gerekse nüfus aç›s›n-
dan hayli büyük bir ülkedir. Her y›l 1.5 milyon ö¤-
renci ilk ö¤retime bafllamaktad›r. Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› istatistiklerine göre yaklafl›k 3.5 milyonu
yayg›n e¤itimde olmak üzere 18 milyondan fazla
ö¤renci bulunmaktad›r. 

Yine her y›l bir yüksek ö¤retim kurumunda oku-
mak üzere 1.5 milyona yak›n ö¤renci üniversite s›-
navlar›na girmektedir ve ancak üçte biri herhangi
bir yüksek ö¤retim kurumuna yerleflebilmektedir. 

Ayr›ca Türkiye’de iflsizlik oran›n›n %10’u buldu¤u
ancak bunun karfl›s›nda iflveren kesiminin kalifiye
eleman bulma s›k›nt›s› yaflad›¤› gerçe¤inden yola
ç›k›ld›¤›nda, ö¤rencileri yüksek ö¤renime yönlen-
dirmenin ötesinde onlara bir beceri kazand›rma-
n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu nedenle hali haz›rda % 25- % 35’lerde olan
mesleki e¤itimin toplam orta ö¤retim içerisindeki
oran›n› %65’lere ç›karmak amac›yla mesleki e¤i-
timde bir reform hareketi olan Türkiye’de Mesleki
E¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi (MEGEP) Avrupa Birli¤i hibesi ile 2002 y›-
l›nda bafllat›lm›flt›r. 

Proje 30 ilde 105’i meslek lisesi, 45’i genel lise
olan 145 pilot kurumda yürütülmektedir. Projenin

genel amac› Türkiye’deki mesleki ve teknik e¤itim
sistemini sosyo-ekonomik gereksinimler ve ya-
flam boyu ö¤renme ilkeleri do¤rultusunda bütün-
lüklü olarak güçlendirmek olup, hedefleri; mesle-
kî e¤itim sistemimizi AB ve geliflmifl ülkelerdeki
standartlara yükseltmek, 12 y›ll›k zorunlu e¤itime
geçifl için alt yap› oluflturmak, sosyal ortak ve sivil
toplum kurulufllar›n›n mesleki e¤itime e¤ilimleri-
ni art›rmak, uluslararas› standartlar (ISCED 97 ,
ISCO 88) göz önüne al›narak ülke ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda sosyal ortaklarla birlikte modüler ya-
p›da mesleki e¤itim programlar›n› haz›rlamakt›r. 

Projenin hedeflerinden biri olan 12 y›l zorunlu
e¤itime geçifl orta ö¤retimin 4 y›la ç›kar›lmas›yla
bir parça da olsa gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca proje
tasar›m›nda yer ald›¤› üzere sosyal ortaklarla ile-
tiflim konusunda bir hayli baflar›l› ad›mlar at›l-
m›flt›r.

Projenin hedefleri do¤rultusunda gerçeklefltiri-
len çal›flmalar afla¤›da verilmektedir:  

‹fl Piyasas› ‹htiyaç Analizi
‹fiKUR ile birlikte 31 ilde 6108 adet ifl piyasas› ve
beceri ihtiyaç analizi anketi 175 personel ile ger-
çeklefltirilmifl ve çal›flma sonunda 5700 anket ya-
p›lm›fl olup %93 oran›nda baflar› sa¤lanm›flt›r
‹fl Piyasas› ve Beceri ‹htiyac› Anketi ile; 

Türkiye’de mesleki e¤itim ve ö¤retim sisteminin
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• Çal›flman›n yap›ld›¤› illerdeki ifl piyasas›n›n ya-
p›s› hakk›nda bilgi elde edilmesi, 
• Hangi mesleklerin gelecekte popüler olaca¤› ya
da olmayaca¤› hakk›nda bilgi edinilmesi,   
•  ‹fl piyasas›nda ihtiyaç duyulan mesleklerin tes-
pit edilmesi, 
• En çok ihtiyaç duyulan becerilerin tespit edil-
mesi vb. konular hedeflenmifltir.
Türkiye’de ilk kez bir e¤itim kurumu olan MEB ve
istihdam kurumu olan ‹fiKUR aras›nda ifl piyasas›-
na yönelik ifl birli¤i yap›lmas› önem arz etmekte-
dir. 

Meslek Standartlar›
Ö¤retim programlar›n›n gelifltirilmesinde meslek
standartlar› komisyonunca haz›rlanan 250 meslek
standard›ndan faydalan›lm›fl, proje kapsam›nda
ele al›nm›fl mesleklere iliflkin standartlar›n reviz-
yon ve yeni standart oluflturma çal›flmalar› sürdü-
rülmektedir.

E¤itim Standartlar›
Meslek standartlar› ve meslek analizlerinden ha-
reket edilerek mesleklere iliflkin yeterlilikler belir-
lenmifl ve oluflturulan e¤itim standard› format›na
uygun hale getirilmifltir.

Program Gelifltirme Çal›flmalar› 
Uluslararas› entegrasyonu sa¤lamak amac›yla Av-
rupa Birli¤i taraf›ndan uygulanmaya bafllayan
Uluslararas› E¤itim Standartlar›n›n S›n›fland›r›l-
mas› (ISCED’97) sistemi kullan›lm›flt›r. 

2004–2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda, proje kapsa-
m›nda gelifltirilen 17 alan 64 dalda 9–10–11–12.
s›n›flar›n programlar› Talim ve Terbiye Kurulu ta-
raf›ndan onaylanm›fl ve pilot okullarda uygulan-
maya bafllanm›flt›r. 17 alanda yer alan 272 adet
10. S›n›f modülleri bas›larak 105 pilot kuruma da-
¤›t›lm›flt›r. ISCED’97 de yer alan mesleki e¤itim
alanlar› do¤rultusunda ve sektör taramas› sonuç-
lar›na göre, 17 alan ile birlikte toplam 42 alanda
194 dal program› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan-

l›¤›nca 02.06.2006 tarih 269 say›l› kurul karar› ile
kabul edilerek Mesleki ve Teknik E¤itim Okul ve
Kurumlar›nda 2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
Türkiye genelinde uygulanmaya bafllanm›flt›r.

Uluslararas› Ortakl›klar Kurulmas›
Pilot kurumlar›n Avrupa Birli¤ine üye ülkelerdeki
benzer kurumlarla ifl birli¤i yaparak bilgi al›flveri-
flinin sa¤lanmas› amac›yla 100 okul "Kardefl Okul"
bularak 1452 (Yönetici, Ö¤retmen, Ö¤renci ve
Sosyal taraf temsilcisi) kifli ziyaret çal›flmalar›n›
tamamlam›fllard›r.

Ulusal Yeterlilik Kurumunun Kurulmas› 
Ulusal ve uluslararas› meslek standartlar›n› temel
alarak, meslekî ve teknik alanlarda ulusal yeterli-
liklerin esaslar›n› belirlemek, bu yeterlilikleri ka-
zand›racak e¤itim kurumlar›n› ve programlar›n›
akredite etmek, akreditasyon, denetim, ölçme ve
de¤erlendirme, belgelendirme ve sertifikaland›r-
maya iliflkin faaliyetleri yürütmek suretiyle mesle-
kî ve teknik e¤itim ve ö¤retimin seviyesini yükselt-
mek ve bunun için gerekli ulusal yeterlilik siste-
mini kurmak ve iflletmek üzere Ulusal Meslekî Ye-
terlilik Kurumunun kurulmas› için konu ile ilgili
Kanun Eylül ay› itibariyle TBMM’de kabul edilerek
5544 say›l› kanun olarak resmi gazetede yay›nlan-
m›flt›r.  

Pilot Projeler
Proje kapsam›nda, sosyal ortaklar ile e¤itim ku-
rumlar›n›n kapasitelerinin güçlendirilmesi ve or-
takl›klar›n›n gelifltirilmesi amac›yla yaklafl›k 4 mil-
yon Avro’luk 34 pilot proje desteklenmifltir.

Ulusal Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi
Mesleki e¤itim ve ö¤retimle ilgili bilgi toplamak,
üretmek ve yaymak amac›yla; bir "enformasyon
merkezi" ve "bilgi a¤›" olarak hedef kitlesine hem
sanal hem de fiziki olarak ulaflacak olan Mesleki
E¤itim Bilgi Merkezi, ‹stiklal Caddesi No: 48 Be-
yo¤lu / ‹stanbul adresinde 09 Mart 2006 tarihinde
hizmete aç›lm›flt›r.
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Yönetici ve Ö¤retmen E¤itimi 
145 Pilot Kurumun Müdür ve Müdür Yard›mc›lar›
ve 105 Pilot Kurumun De¤iflim Önderi ve Program
Koordinatör Ö¤retmenleri yaklafl›k 400 kiflinin
(Modül 1, 2, 3, 4, 5, 6) yönetim ve e¤itimde yeni
yaklafl›m e¤itimleri tamamlanm›flt›r. Pilot kurum-
larda görevli alan ö¤retmenlerinden 203 ö¤retme-
nin sektörde teknik e¤itimleri tamamlanm›flt›r.
Program gelifltirme, modüler yaklafl›m ve yayg›n-
laflt›r›lmas› konular›nda yaklafl›k 1400 ö¤retmene
e¤itim verilmifltir.

Hayat Boyu Ö¤renme Politikas›n›n Oluflturul-
mas›
Millî E¤itim Bakanl›¤›’nca Türkiye’de hayat boyu
ö¤renmeye iliflkin bir politika oluflturulmas› ama-
c›yla proje kapsam›nda yerli ve yabanc› alan uz-
manlar› ile birlikte çal›flmalar yap›lm›fl olup ilk
taslak metin haz›rlanm›flt›r.

Gelifltirilmifl Toplumsal Ortakl›klar 
Mesleki E¤itim Ö¤retim sisteminin farkl› seviyele-
rinde sosyal ortaklar›n karar verme gücü, dan›fl-
manl›k rolü ve sorumluluklar› belirlenip analiz
edilmekte (ulusal, sektörel, il, okul ve e¤itim mer-
kezi seviyesinde) ve projenin her aflamas›nda ifl
birli¤i içinde çal›fl›lmaktad›r. (TOBB, TÜS‹AD,
TESK, T‹SK, TÜRK-‹fi, D‹SK, HAK-‹fi,  MEKSA Vak-
f›). Ayr›ca konuyla ilgili olarak proje kapsam›nda
"Türkiye’nin ‹tici Gücü Mesleki E¤itimde Sosyal
Ortakl›k" politika belgesi haz›rlanm›flt›r. 

Mesleki E¤itim ‹çin Yeflil Belge
Mesleki e¤itimin yeniden yap›land›r›l-
mas› konusunda önemli kriter ve basa-
mak oluflturulacak bir dizi politika
önerisidir. MEGEP kapsam›nda olufl-
turulan Politika ve Strateji grubu tara-
f›ndan haz›rlanm›flt›r. (Bakanl›k ve
Sosyal Taraf temsilcilerinden olufl-
maktad›r.)

Ulusal ve Uluslararas› Konferanslar
Proje kapsam›nda 17 ulusal ve uluslararas›

etkinlik düzenlenmifltir. 

Donan›m ve Ekipman
145 pilot kurumun ihtiyac› olan bilgisayar labora-
tuar› projeksiyon vb. gibi ofis ekipmanlar› sa¤lan-
m›flt›r. Ayr›ca ö¤retim programlar›na yönelik ekip-
man al›m›na iliflkin olarak toplam miktar›
19.000.000 Avro olan ekipman için aç›lan ihale so-
nuçlanm›fl, kabul edilen 16 paket için firmalarla
sözleflmeler imzalanm›fl ve da¤›t›m bafllam›flt›r.  

MEGEP mesleki e¤itime modüler yaklafl›m› getir-
mifl; yukar›da da belirtildi¤i üzere 42 alanda 194
dalda 5565 adet modül yaz›lm›flt›r. Böylelikle
mesleki e¤itimde bütün alanlar proje kapsam›nda
ele al›nm›fl ve modülleri yaz›lm›flt›r.  

Modüller ö¤rencilerin hem ö¤retmen rehberli¤in-
de hem de kendi kendine ya da grup çal›flmalar›
ile ö¤renme ayn› zamanda de¤erlendirme yapa-
bilme imkân› sa¤layan kitapç›klard›r. 

Mesleki e¤itim ö¤rencileri okulda gördükleri ders-
leri atölyelerde ve ifl yerlerinde de uygulamal› ola-
rak gördüklerinden ifl güvenli¤i konusunda yeter-
lik sahibi olmalar› önemlidir. Bu ba¤lamda her bir
alan için kullan›lmas› zorunlu modüller içerisinde
daha önce seçmeli ders olarak okutulan ancak
MEGEP sonras› zorunlu hale gelen ‹flçi Sa¤l›¤› ve
‹fl Güvenli¤i modülü 40 saat olarak 10’uncu s›n›f-
lardan itibaren okutulmaktad›r. 
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Bu modül sayesinde ö¤renci, iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i ile ilgili temel kurallar› uygulayabilecek;
ayr›ca ifl yerinde güvenlik önlemlerini alabilecek,
meslek hastal›klar›na karfl› güvenlik önlemlerini
alabilecek, ifl yerinde olabilecek kaza ve yaralan-
malar›n sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri
alabilecek, ifl yerinde ç›kabilecek yang›nlar için
önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabile-
cek, ifl kazalar› sonras›nda hukuki ifllemleri yürü-
tebilecek ve iflçi sa¤l›¤› ile ilgili ifl hukuku mevzu-
at›n› kavrayabileceklerdir. 

Bu modül, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili te-
mel kavramlar›, ifl yeri güvenli¤ini ve ifl güvenli¤i-
ni tehdit edici unsurlar›, meslek hastal›klar›n›, ka-
za ve yaralanmalar›, yang›n›, ifl kazalar›nda yap›la-
cak hukuki ifllemleri ve ifl güvenli¤i mevzuat›n› an-
latmaktad›r.

Atölye ve laboratuar uygulamalar› ile çal›flma ha-
yat›nda ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan kar-
fl› korunmak için bu modülü baflar›yla tamamla-
mak gerekmektedir. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›k-
lar›, gerek insanî ve toplumsal bak›mdan, gerekse
ekonomik bak›mdan çok önemli bir sorundur.
Uluslararas› Çal›flma Örgütünün (ILO) tespitleri-
ne göre kazalar›n, genellikle yaln›zca %2‘si korun-
mas› mümkün olmayan kazalar olup % 98’i genel
olarak korunulabilen kazalard›r. 

Bu nedenle de dünyada ve
ülkemizdeki sanayilefl-
meye ve teknolojik ge-
liflmelere paralel ola-
rak özellikle ifl yerlerin-
de çal›flan kiflilerin
güvenli¤i ile ilgili bir
tak›m sorunlar orta-
ya ç›km›flt›r. Gerekli
güvenlik tedbirlerini
önceden alarak ifl
yerlerini güvenli ha-
le getirmek gerek-
mektedir. Yukar›daki arafl-
t›rma sonucu da bu modü-

lün önemini vurgulamaktad›r.

Modüler e¤itim yeni bir anlay›fl› da beraberinde
getirmektedir. Gelifligüzel yap›lan üretim, yerini
ortaya ç›kan ihtiyaçlara cevap verebilecek, ça¤dafl
e¤itim yöntemleriyle yap›lan üretime b›rakmak
zorunda kalm›flt›r.

‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i modülünde yer alan konular k›sa-
ca flu flekildedir: 
Modülün içeri¤i ve önemi konusunda yap›lan
aç›klamalardan sonra ö¤renme faaliyeti olarak
a) ‹fiYER‹ GÜVENL‹⁄‹ VE TEHD‹T ED‹C‹ UNSUR-
LAR
b) MESLEK HASTALIKLARI
c) KAZA VE YARALANMA
d) YANGIN
e) ‹fi KAZALARINDA YAPILACAK HUKUK‹ ‹fiLEM-
LER ana bafll›klar› alt›nda, 

‹fl yerinin temizli¤inden güvenli¤ine, binalarda
mevcut bulunan tehdit edici unsurlardan vücudu
koruman›n yöntemlerine kadar pek çok konu alt
bafll›klar halinde verilmifltir. 

4 üncü uygulama y›l›nda MEGEP, baflar›l› çal›fl-
malar› ile Avrupa’da yürütülmekte olan di¤er
mesleki e¤itim projeleri taraf›ndan da örnek al›n-
makta ve çeflitli ülkelerden bu konuda bilgi almak
üzere talepler gelmektedir.   



G‹R‹fi

Meslek hastal›klar› ve ifl kazalar›n› önlemeyi amaç-
layan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çal›flma yaflam›n›n en

önemli konular›ndan
birisidir.

‹fl yerleri çeflitli sa¤l›k
ve güvenlik tehlikele-
rinin bulundu¤u or-
tamlard›r. Ayn› or-
tamdaki bir sa¤l›k
riskinden çok say›da
çal›flan›n etkilenme-
si, özellikle meslek
hastal›klar›nda oldu-
¤u gibi etkilenimin
düflük düzeylerde fa-
kat uzun süreli olma-
s› veya nadir ama
ciddi sonuçlara ne-
den olabilecek tehli-
kelerin ortamda ol-
mas›, bu risklerin ön-
celikli ele al›nmas›n›
zorunlu k›lar.  ‹fl sa¤-
l ›¤ › u¤rafl › la r ›n ›n
amac› ise, çal›flanla-
r›n sa¤l›¤›n› korumak
ve güvence alt›na al-
makt›r. Bu “sa¤l›k so-

runlar›n›n meydana gelmesinin önlenmesi” yaklafl›-
m› hastalanan veya kaza geçirenlerin tedavisinden
daha öncelikli ve önemlidir. Zira bu hastal›k ve ya-
ralanmalar sadece o ifl nedeni ile ortaya ç›km›flt›r.
Çal›flma hayat›ndan kaynaklanan bir hastal›k veya
yaralanma meydana geldikten sonra da kiflinin tek-
rar sa¤l›¤›na kavuflturulmas› amac› ile çaba gösteri-
lebilir. Ancak “sa¤l›k sorunlar›n›n meydana gelme-
sinin önlenmesi” hem sa¤l›¤› koruma aç›s›ndan
hem de insanc›l aç›dan önemlidir. Ayr›ca olay›n bir
de ekonomik yönü vard›r; hastal›k ve yaralanma
olufltuktan sonra tan› ve tedavi için bazen yüklü
miktarlarda harcama yap›lmas› gerekebilir. Oysa
koruyucu yaklafl›mlar ço¤u kez, küçük maliyetlerle
sa¤lanabilmektedir .  

“Meslek hastal›klar›n›n, ifl kazalar›n›n önlenmesin-
de” teknik korunma önlemleri ve t›bbi korunma ön-
lemleri al›nmaktad›r. Teknik korunma önlemi ola-
rak, öncelikle çal›flanlar›n sa¤l›¤› için tehlikeli olan

“ifl yeri risklerinin kontrol alt›na al›nmas›, bu risk et-
menlerinin ifl yeri otam›nda bulunan miktarlar›n›n
insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek düzeylere indiril-
mesi”ne çal›fl›l›r2. Bu amaçla ay›rma, iflin kapal› sis-
temler içinde sürdürülmesi, yöntemin de¤ifltirilme-
si gibi yaklafl›mlar uygulan›r. Ancak yap›lan iflin ni-
teli¤i ve ekonomik nedenlerle her zaman iflyerlerin-
deki sa¤l›¤› tehdit eden tüm tehlikeleri kayna¤›nda
izole ederek çal›flanlar için güvenli bir ortam haz›r-
lamak mümkün olmayabilir. ‹flte bu koflullarda, teh-
likeli çal›flma ortam›nda çal›flanlar›n her birinin ki-
flisel koruyucular kullanarak kendilerini iflyerindeki
tehlikelerden korumalar› ikinci bir yaklafl›m olarak
önem kazanmaktad›r. Ço¤u durumda hem ifl yerin-
deki düzenlemeler hem de kiflisel koruyucu kullan›-
m› yaklafl›mlar› birlikte kullan›lmaktad›r.

Bir ifl yerindeki ifl yeri risklerinin çeflidi ve fliddetine
göre uygun olan “Kiflisel Koruyucu”lar›n seçilmesi
ve her çal›flan için temin edilmesi iflverenin sorum-
lulu¤undad›r. Temin edilmifl olan kiflisel koruyucu-
lar› kullanmak da çal›flanlar›n sorumlulu¤undad›r.
Ancak çal›flanlar›n düzenli- sürekli- do¤ru olarak ko-
ruyucular›n› kullanmalar›n›n sa¤lanmas› ciddi bir
sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kiflinin kendi yap›-
s›n›n d›fl›ndaki bu fazlal›¤› takmak ve tafl›mak iste-
memesi s›k karfl›lafl›lan bir tepkidir3. Genellikle “ko-
ruyucular kullan›ld›¤›nda daha zor ve zahmetli çal›-
fl›ld›¤›” gibi bahanelerle çal›flanlar, kendilerini bek-
leyen riskleri önemsemeyerek, kiflisel koruyucular›
yetersiz ve etkisiz kullanmaktad›rlar. Etkili kullan›-
m›n sa¤lanmas› için ifl yeri güvenlik elemanlar› ara-
c›l›¤› ile denetimler yap›lmakta, ödüllendirme
ve/veya cezaland›rma yaklafl›mlar› ile sorun çözül-
meye çal›fl›lmaktad›r. 

Amaç:
Bu makalede, ‹SDEM‹R'de çal›flanlar›n iflyerinin ka-
za ve meslek hastal›¤› tehlikelerinden korunmas›
için güvenli davranma al›flkanl›¤› kazanmas›, sürek-
li- do¤ru- etkin kiflisel koruyucu kullanmas› amac›y-
la uygulanan farkl› bir yaklafl›m olan  “e¤itici e¤iti-
mi/ akran e¤itimi” yaklafl›m› ile ilgili deneyimin pay-
lafl›lmas› amaçlanmaktad›r. 

‹SDEM‹R “‹skenderun Demir ve Çelik Fabrikas›, Tür-
kiye'nin en büyük entegre demir ve çelik fabrikas›
olup, bafll›ca kok- sinter- yüksek f›r›n- çelikhane- sü-
rekli döküm ve s›cak haddeleme ile üretim tesisle-
rinden oluflmaktad›r4. Y›l›n 365 günü ve 24 saat ara-
l›ks›z çal›flan tesislerde yaklafl›k 6 bin kifli çal›flmak-

Resim 2a: E¤itici E¤itimlerinden
Görüntüler: ‹nteraktif e¤itime “akran
e¤itici olacak çal›flanlar”›n tümü etkin
olarak kat›l›yor.

A. N‹LÜFER ÖZAYDIN
1

AL‹ RIZA T‹RYAK‹
2

fiANDA ÇALI
3
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2. Dr. Program Koordinatörü, ARTI Sa¤l›k Çevre Kalite. 
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ta, ayr›ca; yeni tesis yat›r›mlar› kapsam›ndaki infla faaliyetle-
rinde önemli say›da çal›flan istihdam edilmektedir. ‹SDEM‹R
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas› olarak "Önce ‹nsan" ve "S›f›r
Kaza" anlay›fl› ile çal›flanlar›n›, flirketin en de¤erli varl›¤› ola-
rak kabul etmekte, daha güvenli ve sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›
sa¤lamak için “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ini”, tüm faaliyetlerinde
birinci öncelik olarak dikkate almakta, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
konusunda, e¤itim ve di¤er faaliyetlerle çal›flanlar›n bilinç
düzeyini art›rmak ve davran›fllar›n› olumlu yönde gelifltirmek
için yo¤un hizmet içi e¤itimler sürdürmektedir. Bu kapsam-
daki e¤itimlerden bir grubu da bu makalede sözü edilen e¤i-
tici e¤itiminin içinde yer ald›¤› “Davran›fl Odakl› Güvenlik
Yönetimi” e¤itim program›d›r. Program esas itibariyle sahada
üretim ve bak›m ifllerini yürüten ustabafl›, postabafl›lar›n bi-
rer rol modeli olarak çal›flanlara gözetim, destek sa¤lamas›, ifl
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konular›nda e¤itim vererek bilgi ve be-
ceri kazand›rmas› amac›na odaklanm›flt›r. Bu programda “3
günlük ‹SG Temel E¤itimi”, “2 günlük Davran›fl Odakl› Güven-
lik Yönetimi E¤itimi”, “4 günlük E¤itici E¤itimi” ve “2'fler gün-
lük e¤itim koçlu¤u izlem ziyaretleri” yer alm›flt›r. 

I. “4 Günlük E¤itici E¤itimi”

E¤itici e¤itiminin amac›, kursun sonunda kat›l›mc›lar›n, etkin
bir beceri e¤itimini planlayabilme, sürdürebilme, uygun e¤i-
tim ve de¤erlendirme yöntemlerini seçebilme ve kullanabil-
meleridir. Ö¤renim hedefleri ise, kursun sonunda kat›l›mc›la-
r›n;
• Beceri e¤itimine yaklafl›mdaki temel ilkelerin say›labilmesi,
• Bir e¤itimin öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda olumlu bir
e¤itim ortam›n› yaratabilmesi ve sürdürebilmesi,
• Görsel- iflitsel araç ve gereçleri uygun ve etkili biçimde ha-
z›rlayabilmesi ve kullanabilmesi,
• Etkileflimli e¤itim yöntemlerini amaca uygun olarak seçe-
bilmesi ve kullanabilmesi,
• Bir e¤itim etkinli¤inin amaç ve ö¤renim hedeflerini belirle-
yebilmesi,
• Bilgiye ve beceriye yönelik yeterli¤e dayal› e¤itim ve de¤er-
lendirme gereçlerini haz›rlayabilmesi,
• Beceri e¤itimi s›ras›nda etkili bir gösterim (demonstrasyon)
ve yetifltiricilik (koçluk) yapabilmesi,
• Çeflitli beceri e¤itim tekniklerini yerinde ve birlikte kullana-
bilmesi,
• Etkili bir sunum yapabilmesidir. 

“10-13 Haziran 2003” tarihleri aras›nda yap›lan e¤itici e¤itimi-
ne 15 ‹SDEM‹R çal›flan›, “16-19 Haziran 2003” tarihleri aras›n-
da yap›lan e¤itici e¤itimine 18 ‹SDEM‹R çal›flan› kat›lm›fl, bu
e¤itimler sonunda 33 ‹SDEM‹R çal›flan› “akran e¤itici” olmufl-
lard›r. 

E¤itimler 2 e¤itici taraf›ndan kurumun öncelikleri dikkate al›-
narak ve tamamen kuruma özel içerik ve örneklerle haz›rlan-
m›fl ve ‹skenderun'da ‹SDEM‹R e¤itim salonunda uygulan-
m›flt›r (Resim 2a, 2b, 2c).
E¤itici E¤itimi tamamen yetiflkin e¤itimi ilkelerine uygun ola-

Resim 2c: E¤itici E¤itimlerinden
Görüntüler: Akran e¤iticisi olacak
çal›flanlar dört günlük kursun son
gününde “baret kullanma” e¤itimi
yap›yor.

Resim 2b: E¤itici E¤itimlerinden
Görüntüler: Akran e¤iticisi olacak
çal›flanlar ö¤renim rehberinin
basamaklar›n› birlikte inceliyorlar.
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fiekil 1: ‹lk E¤itici E¤itimi

fiekil 2: ‹kinci E¤itici E¤itimi

fiekil 3: ‹lk E¤itici E¤itimi fiekil 4: ‹kinci E¤itici E¤itimi

rak, kat›l›mc›lar›n etkin kat›l›m› ile sürdürülmüfltür. Akran e¤i-
timcisi olarak e¤itilen ‹SDEM‹R çal›flanlar›n›n temel e¤itimle-
ri ilkokul ile iki y›ll›k yüksekokul aras›nda de¤iflmektedir. Fab-
rikan›n farkl› bölümlerinden deneyimli, sevilen, güvenilir us-
tabafl›lar aras›ndan gönüllülük dikkate al›narak seçilmifllerdir. 

Dört günlük e¤itici e¤itiminde yer alan oturumlar›n bafll›kla-
r› flöyledir:
• Yetiflkin e¤itiminin ilkeleri, 
• Beceri e¤itimine yaklafl›m, 
• Olumlu e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas›, 
• Görsel- iflitsel araç ve gerecin haz›rlanmas› ve kullan›lmas›,
• Etkileflimli e¤itim yöntemleri,
• Bir oturumun amaç ve ö¤renim hedeflerinin belirlenmesi,
• Yeterlili¤e dayal› ö¤renme ve de¤erlendirme araçlar›n› ha-
z›rlama ve kullanma,
• Demonstrasyon (gösterim),
• Koçluk,
• Bir sunumun planlanmas› ve etkinli¤inin sa¤lanmas›.

E¤itimden önce kat›l›mc›lar›n konuyla ilgili bilgi seviyelerini
belirlemek için “kurs öncesi” test yap›lm›flt›r. Program içeri¤i-
ne göre belirlenmifl soru gruplar›ndan oluflan 21 soruluk ön
testin sonuçlar› performans çizelgesi yard›m›yla kat›l›mc›larla
paylafl›lm›flt›r. Ayr›ca e¤itim sonuna do¤ru 20 soruluk çoktan
seçmeli bir test ile kurs ortas› de¤erlendirme yap›larak kat›-
l›mc›lar›n e¤itim öncesi ve sonras› bilgi düzeyleri karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. Birinci e¤itici e¤itimine kat›lanlar›n kurs öncesi grup
bilgi puan ortalamas› % 64 ve kurs ortas› grup bilgi puan or-
talamas› % 81'dir (p<0.05). ‹kinci e¤itici e¤itimine kat›lanlar›n
kurs öncesi grup bilgi puan ortalamas› % 56 ve kurs ortas›
grup bilgi puan ortalamas› % 93'dür (p<0.05) (fiekil 1, 2).
E¤itici e¤itiminin sonunda kat›l›mc›lardan kursu de¤erlendir-
meleri istenmifltir. ‹lk ve ikinci e¤itici e¤itimine kat›lan ‹SDE-
M‹R çal›flanlar›n›n e¤itici e¤itimleri ile ilgili genel geri bildi-
rimleri ayr›nt›l› olarak Tablo 1'de listelenmifltir. 

‹lk e¤itici e¤itimine kat›lanlar›n % 87'si kursun amaçlar›na
ulaflmay› 5/5 “mükemmel”, % 13'ü 4/5 “iyi” olarak de¤erlendir-
mifllerdir (fiekil 3). ‹kinci e¤itici e¤itimine kat›lanlar›n % 77'si
kursun amaçlar›na ulaflmay› 5/5 “mükemmel”, % 23'ü 4/5 “iyi”
olarak de¤erlendirmifllerdir (fiekil 4).
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‹lk E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 67'si kursun kiflisel beklentilerine ulaflmas›n› 5/5 “mükemmel”,
%33'ü 4/5 “iyi” olarak de¤erlendirmifllerdir (fiekil 5). ‹kinci E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 54'ü kursun
kiflisel beklentilerine ulaflmas›n› 5/5 “mükemmel”, % 46's› 4/5”iyi” olarak de¤erlendirmifllerdir (fiekil 6).

‹lk E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 53'ü kursun ifli ile ba¤lant›s›n› 5/5 “mükemmel”, % 40'› 4/5 “iyi”
olarak de¤erlendirmifllerdir (fiekil7). ‹kinci E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 62'si kursun ifli ile
ba¤lant›s›n› 5/5 “mükemmel”, % 38'i 4/5 “iyi” olarak de¤erlendirmifllerdir (fiekil 8).

fiekil 7: ‹lk E¤itici E¤itimifiekil 8: ‹kinci E¤itici E¤itimi

fiekil 5: ‹lk E¤itici E¤itimi fiekil 6: ‹kinci E¤itici E¤itimi
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‹lk E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 50'si kursun süresini
“uygun”, % 50'si “çok k›sa” olarak de¤erlendirmifllerdir
(fiekil 9). ‹kinci E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 46's› kur-
sun süresini “uygun”, % 54'ü “çok k›sa” olarak de¤erlen-
dirmifllerdir (fiekil 10).

‹lk E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 80'i kurstaki soru
sorma ve e¤iticilerle etkileflime girebilme olana¤›n›
“mükemmel”, % 20'si “iyi” olarak de¤erlendirmifllerdir
(fiekil 11). ‹kinci E¤itici E¤itimine kat›lanlar›n % 85'i
kurstaki soru sorma ve e¤iticilerle etkileflime gire-
bilme olana¤›n› “mükemmel”, %15'i “iyi” olarak
de¤erlendirmifllerdir (fiekil 12).

fiekil 9: ‹lk E¤itici E¤itimi

fiekil 10: ‹kinci E¤itici E¤itimi

fiekil 11: ‹kinci E¤itici E¤itimi fiekil 12: ‹kinci E¤itici E¤itimi
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Bu kursta ifllenen konulardan hangilerinin mesle-
¤inizde çok ifle yarayaca¤›n› düflünüyorsunuz?

* ‹fle yeni giren arkadafllar›m›z›n gözü ayd›n, iyi bir

ö¤retmenleri oldu

* Hepsi

* Kulak t›kac›, matkap kullan›m›, KOÇ'un neler yap-

mas› gerekti¤ini, iyi bir e¤iticinin önceden neler

yapmas› gerekti¤ini

* Genel

* Ö¤renim ve de¤erlendirme formlar›

* Bir bütün olarak al›yorum

* Gürültülü alanda çal›flma, kaynak ve O2 çal›flma-

lar›nda koruyucu malzeme kullanmada koruyucu

malzemenin önemini ve koruyucu malzemenin kul-

lan›lmas›n› ö¤rendim

* ‹letiflim ve geri bildirim

* Yetifltiricilik konusu iflime yarar

Hangi konular üzerinde daha çok bilgi almak ya da
daha uzun zaman ay›rmak isterdiniz?

* Etkin dinlenme ve e¤itim

* Beceri e¤itimine yaklafl›m konular›nda

* Sunum bölümünde haz›rl›k zaman›

* Güvenli bir ortamda çal›flma koflullar› konular› da-

ha uzun olmal›

* Amaç ve hedef konusunda zaman ayr›lmas›

* Yetifltiricilik ve ilgili uygulamalar

* E¤iticilik, sa¤l›k

* Kursun iflimizle ilgili konular›

* Amaç-hedef

* Tüm konular›n verilifli iyi bir zamanlamayla yap›l-

d›

* Beceri ve koçluk konusunda zaman uzun olmal›

Hangi konular üzerinde daha az durmak ya da da-
ha k›sa zaman ay›rmak isterdiniz?

* Hepsi iflimle ba¤lant›l›, k›sa zaman yetmez

* Tüm konular üzerinde

* Hiçbir konuda bilhassa sa¤l›k konusunda daha

çok zaman isterim

‹kinci E¤itici E¤itimi
Bu kursta ifllenen konulardan hangilerinin
mesle¤inizde çok ifle yarayaca¤›n› düflünüyor-
sunuz?

* ‹fl iliflkileri, koçluk
* Beceri e¤itimi 
* Koçluk, yetifltiricilik
* Beceri ve geri bildirim
* Koruyucu malzemelerin kullan›m› ve yük kald›rma
* ‹nsan iliflkileri, ö¤renim rehberleri
* Yan›mdaki elemanlar›n ‹SG ve iflimizle ilgili Teknik
konularda e¤itilmesi
* Konu sunumlar› - ö¤renim rehberleri haz›rlamak
* Bütün konular›n mesle¤imle ilgisi var
* Her birinin uygulanma olas›l›¤› var
* Karfl›l›kl› iliflkiler ve koçluk
* Tamam›n›n
* Ö¤renim rehberlerinin

Hangi konular üzerinde daha çok bilgi almak ya da
daha uzun zaman ay›rmak isterdiniz?

* Gösterim becerisi
* E¤itim rehberleri konusunda
* Koçluk, etkin dinlenme
* Koçluk alan›nda çok bilgi toplamak isterdim
* Kat›l›ml› e¤itim yöntemleri
* Sunum ve tart›flma bölümü daha uzun olmal›
* ‹stedi¤im bilgileri ald›m
* ‹darecilik
* Yetifltiricilik
* Koçluk konusu üzerinde durulmas›n› isterim
* Olumlu geri bildirim (yetifltiricilik)
* Kifliler aras› iliflki ve yetifltiricilik

Hangi konular üzerinde daha az durmak ya da daha
k›sa zaman ay›rmak isterdiniz?

* Hepsine normal zaman ayr›lm›fl
* Görsel ve iflitsel
* Konulara yeteri kadar zaman ayr›lm›fl. Süreler nor-
mal
* Teorik bilgiler
* Zamana göre herfley mükemmeldi
* Bütün konular üzerinde daha uzun durmak isterim
* Konular dengeliydi
* Teorik bilgiler üzerinde

‹lk E¤itici E¤itimi

Tablo 1: ‹lk ve ikinci e¤itici e¤itimine kat›lan ‹SDEM‹R çal›flanlar›n›n E¤itici E¤itimleri ile ilgili geri bildirimleri:
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II. “2'fler Günlük E¤itim Koçlu¤u ‹zlem
Ziyaretleri”

E¤itici E¤itimlerinden 1 ay sonra, e¤itici e¤itimi
alan ‹SDEM‹R çal›flanlar›n›n haz›rlay›p sunduklar›
90 dk.l›k ifl arkadafllar›n›n kat›ld›¤›, iflyerindeki e¤i-
timlerde e¤itim koçlu¤u yap›lm›flt›r. 

Her bir akran e¤iticisi, sunum plan›, sunum mater-
yali, görsel- iflitsel malzeme taslaklar›n› haz›rlayarak
e¤itim koçlar›na internet yolu ile iletmifllerdir. ‹lk
geri bildirimler internetten verildikten sonra, her bir
akran e¤itici, bir e¤itim koçu ile bir tam gün e¤itim
haz›rl›klar›n› gözden geçirerek tamamlam›flt›r. Ha-
z›rl›¤›n ertesinde her bir akran e¤iticisi, kendi biri-
minde çal›flan 5 ifl arkadafl›na kendi birimlerindeki
ifl risklerinden birisinden korunmaya yönelik kiflisel
koruyucu kullan›m› ile ilgili 90 dk.l›k e¤itim vermifl-
tir. Her bir akran e¤itici, mükemmel düzeyinde ye-
terlikle e¤itimleri haz›rlay›p uygulama baflar›s› gös-
termifllerdir. 

E¤itimlerde akran e¤iticiler ve e¤itim koçlar›n›n bir-
likte haz›rlad›klar› e¤itim materyalleri, bu çal›flma-
n›n ard›ndan, standardize edilerek “ 8 bafll›kl› mo-
dül” olarak sürekli kullan›ma haz›r hale getirilmifltir. 

Modüldeki konu bafll›klar›n›n da¤›l›m›:

1. A¤›r Yük Kald›rma ve Belin Korunmas› 
2. Gürültü ve ‹flitmenin Korunmas›
3. ‹fl Kazalar›ndan Korunma
4. Kimyasallar ve Tehlike ‹letiflimi
5. Kiflisel Koruyucu Ekipmanlar
6. S›cak Çal›flma Ortam› Etkilerinden Korunma
7. Tehlikeli Gazlardan Korunma
8. Tozlar›n Zararl› Etkilerinden Korunma'd›r. 

Sonuç:

Türkiye'nin en büyük entegre demir ve çelik tesisi
olan ‹SDEM‹R'de, çal›flanlar›n iflyerinin kaza ve
meslek hastal›¤› tehlikelerinden korunmas› için, gü-
venli davran›fl al›flkanl›¤› edinmesi, sürekli- do¤ru-
etkin kiflisel koruyucu kullanmas› amac›yla uygula-
nan “akran e¤iticisi e¤itimi” yaklafl›m› ile ilgili dene-
yim paylafl›lm›flt›r. 

E¤itici E¤itimindeki kurs öncesi- kurs ortas› bilgi
puanlar› aras›nda anlaml› geliflme ölçülmüfltür. Ak-
ran e¤itimcilerin ifl ortamlar›nda çal›flma arkadaflla-
r›na haz›rlayarak yürüttükleri kiflisel koruyucular›n
kullan›m›na iliflkin beceri e¤itimleri de mükemmel-
lik düzeyinde baflar› ile sürdürülmüfltür. 
Kiflisel koruyucular›n kullan›m› ve/veya ihtiyaç du-

* Konular zaman aç›s›ndan hepsinde yetersiz

* Daha az durmak baflar›m›z› azalt›rd›

* Koruyucu malzeme kullan›m›

* Konular zaman aç›s›ndan zaten tam yeterli de¤il. 

Daha fazla k›s›tl› olamaz

* Teorik bilgiler

* Koçluk

* Kursun süresinin biraz daha uzun olup kurs bafl›

›s›nmalar›n daha hareketli biraz daha uzun olmas›-

n› isterdim.

Di¤er Yorumlar

* Kurs süresi uygun olsa da konular›n h›zl› geçildi-

¤ini düflünüyorum

* ‹çimizde var olan, fakat farkedemedi¤imiz beceri-

ler ortaya ç›kt›. E¤itmen arkadafllar›m›za teflekkür

ediyorum. Uygulamada baflar›l› olmam›z için takip-

çi olurlarsa memnun oluruz. Böyle bir e¤itim ald›-

¤›m için çok memnunum.

* Bu e¤itim beni ayd›nlatt›. Bu e¤itimi düzenleyen-

lere ve e¤itimi verenlere teflekkür ederim.

* Genelde e¤iticilerden memnunuz. Yeteri kadar

bireysel olarak çal›flma yap›ld›. Herkese söz hakk›

verildi uygulamada bire bir uygulama yapt›r›ld›.

Grup çal›flmalar› yap›ld›.  

* Zaman etkin kullan›ld› fakat k›sayd›. 

* Bu ö¤renim ve e¤itim modeli karanl›ktaki el fene-

ri gibi önümüzü ayd›nlatacak. Amac›m›z bizleri e¤i-

tenleri mahçup etmemektir.

* Kursun ak›fl› çok güzeldi. Bu kurslar arada s›kça

verilirse daha iyi olur. Zaman k›sa.

* Bence herfley güzeldi.Uygulama f›rsat› verilirse

sahadaki arkadafllar›n da ayn› heyecanla faydala-

naca¤›n› düflünüyorum.

* Zaman k›sayd›. Konular biraz kar›flt›.  Sizleri bizim

verece¤imiz e¤itimlerde aram›zda görmek isteriz.

Çok teflekkür ederiz.

‹kinci E¤itici E¤itimi
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yulan herhangi bir konuda beceri e¤itimi yapabilme becerisi ka-
zand›r›lan çal›flanlar arac›l›¤› ile ifl yerindeki e¤itimlerin “sürdü-
rülebilirli¤i” sa¤lanm›fl, iflyerinde “beceri e¤itimleri planlayabil-
me ve yürütebilme” kapasitesi gelifltirilmifltir. Kendi çal›flanlar›
arac›l›¤› ile daha ucuz, daha s›k, daha kolay ulafl›labilir, daha ko-
lay planlan›p- uygulanabilir ifl- bafl› e¤itimler yap›labilir hale ge-
linmifltir. 

Bu makalede yürütülen e¤itimlerin “birinci ve ikinci düzey de¤er-
lendirmeleri” ile ilgili sonuçlar paylafl›lm›flt›r. Bundan sonra
“üçüncü ve dördüncü düzey de¤erlendirmeler” ile e¤itimlerin ifl
yerindeki çal›flanlar›n koruyucu kullan›m oranlar›na etkisi ve ni-
hai olarak da e¤itimi verilen koruyucularla ilgili ifl yerindeki mes-
lek hastal›klar› ve ifl kazalar›n›n e¤itim ön cesi ve e¤itim sonra-
s› s›kl›klar›n›n de¤erlendirilmesi de yararl› olacakt›r.  

Resim 3a: Akran E¤iticilerin E¤itimlerinden
Görüntüler: Akran E¤itimci ö¤renim rehberinin
basamaklar›na uygun olarak çal›flma arkadafllar›na
kulak t›kac› yerlefltirme ve ç›karma becerisinin gös-
terimini yap›yor.

Resim 3b: Akran E¤iticilerin E¤itim-
lerinden Görüntüler: Akran E¤itimci
ö¤renim rehberinin basamaklar›na uygun
olarak çal›flma arkadafllar›ndan birisine
kulak t›kac› yerlefltirme ve ç›karma
becerisinin kazan›lmas›nda koçluk
yap›yor.

Resim 3c: Akran E¤iticilerin E¤itim-
lerinden Görüntüler: Ö¤renim rehberinin
basamaklar›na uygun olarak çal›flma
arkadafllar› ikili grup çal›flmas›nda maske
kullanma uygulamas› yap›yorlar.

Teflekkür:
Bu e¤itimlerin planlanmas› ve yürütülmesinde destek veren, bütün ‹SDEM‹R yöneticilerine, çal›flanlar›na
ve e¤itimlere kat›lan, coflkuyla katk›da bulunan e¤itici arkadafllar›m›za çok teflekkür ediyoruz.

Kaynaklar: 
1- Nazmi Bilir, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Ça¤dafl Bir Yaklafl›m: Risk De¤erlendirme ve Risk Yönetimi, ‹SG
Dergisi,  s:25, May›s-Haziran 2005. 
2- Nazmi Bilir, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde E¤itimin Önemi, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Bülteni, s:41, May›s
1998. 
3- Gürhan Fiflek, Bülent Piyal, ‹flçi Sa¤l›¤› Klavuzu, TTB, s:81.
4- http://www.isdemir.com.tr
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Oduncu Hasan geçimini ormanda a¤aç keserek
sa¤l›yordu. ‹fller iyi gidince yan›na bir yard›mc› al-
d›. Sabah ifle birlikte bafllad›lar. Ancak yard›mc›s›
her saat bafl› gözden kayboluyor ve 5 dakika sonra
dönüyordu. Yard›mc›s›na kesti¤i odun hesab›na
göre para ödeyece¤i için oduncu Hasan sesini de
ç›karam›yordu. Yard›mc›s›n›n her saat bafl› 5 daki-
ka gözden kaybolmas› akflama kadar sürdü. Hasan
ise akflama kadar hiç durmadan çal›flm›fl kan ter
içinde kesebilece¤i odunlar›n en fazlas›n› kesmiflti.

Akflam kesilen odunlar› karfl›laflt›rd›klar›nda odun-
cu Hasan kendi kesti¤i odunlar›n yard›mc›s›n›n
kesti¤i odunlardan çok daha az oldu¤unu fark etti.
Bu nas›l oluyordu? Yard›mc›s› hem saat bafl› 5 da-
kika gözden kaybolmufl hem de kendisinden çok
daha fazla odun kesmiflti. Bunun nedenini yard›m-
c›s›na sordu¤unda ald›¤› cevap karfl›s›nda daha da
flafl›rm›flt›.
- Ben gözden kayboldu¤um her saat bafl› 5 dakika
baltam› biliyordum.
E¤itim de “zihin bilemek”tir. O halde bilemek için
ç›kar›n baltalar›…

E¤itim, do¤umla bafllay›p yaflam›m›z›n her alan›n-
da kendini göstermektedir. Biz fark›nda olmasak
bile. Bazen yaflayarak, bazen de baflkalar›n›n yafla-
d›¤› olaylardan dersler alarak. Son zamanlarda bil-
gi kald›raçlama deniyor buna. O halde bilgiyi kulla-
narak daha sa¤l›kl› ve güvende olaca¤›z. Bunu da
ancak e¤itimle sa¤layabiliriz.

E¤itim tesadüften midir bilinmez e¤mekle ilgili.
“A¤aç yaflken e¤ilir” der atalar›m›z. Kuruma ilk ge-
len de çocuk gibi de¤il midir? Ona kurum kültürü
afl›lamaya çal›fl›r›z. Hedef e¤mektir sonuçta. Kuru-
mun amaçlar› do¤rultusunda e¤mek. Bunun için
de öncelikle e¤itim alacak olanla e¤itim veren ara-
s›nda bir gönül ba¤› oluflmal›d›r. Sevgi olmadan ne
vermek mümkün ne de almak. Sevgi bir verifl al›fl
ise e¤itim de çok farkl› de¤ildir.  

E¤itim bilimsel olmal› demifltik. Bunu genel hat-
lar›yla incelersek e¤er, 4 boyutta gerçekleflti¤ini
görebiliriz.
1. Okulda E¤itim 
2. Yayg›n E¤itim
3. Yetiflkinlerin E¤itimi 
4. fiirket içi E¤itim 

Okulda e¤itim, belli bir müfredat dahilinde ö¤ren-
cilere belli konular anlat›lmaktad›r. Burada ö¤ren-
meye odaklanm›fl bir grup vard›r.

Yayg›n e¤itim, televizyonda ya da güncel yaflam›-
m›zda fark›nda bile olmadan ald›¤›m›z e¤itimdir.
‹lk yard›m ile ilgili diziyi seyreden çocuk “ben de
doktor olaca¤›m ve ayn› dizideki gibi ben de hayat
kurtaraca¤›m” diyerek hedefini ona göre koymakta-
d›r. fiiddet yanl›s› dizi bittikten sonra fliddet olayla-
r›n›n artm›fl olmas› da bunun en önemli gösterge-
si de¤il midir?

Yetiflkinlerin e¤itimi; belli yafltakilerin alg›lama dü-
zeyleri ve ihtiyaçlar›na göre verilen e¤itimdir.  

MUSTAFA AVfiAR
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fiirket içi e¤itim; çal›flma ko-
flullar›na göre kurum içi ve-
rilen e¤itimdir. Kiflinin ifle
ilk giriflindeki oryantasyon
e¤itimiyle bafllay›p kiflinin
çal›flma hayat› boyunca de-
vam eden bir süreçtir. E¤i-
tim planl› olarak y›l içerisin-
de belirlenen belirli zaman-
larda verilen e¤itim oldu¤u
gibi, çal›flan›n çal›flma süre-
cindeki gözlem ve deneyim-
lerinden de oluflmaktad›r.

Ayn› ortamda büyüyen iki
kardeflin bile ayn› karakter-
de olmad›¤› gözlendi¤ine
göre, çal›flanlar›n okulda ald›¤› e¤itimleri, büyü-
dükleri çevre ve yaflamlar› göz önüne al›nd›¤›nda
ne denli farkl› yap›larda olduklar› görülmektedir.
Bu nedenle e¤itim rasgele olmamal› sistemli ve bi-
limsel çal›flmalarla yürütülmelidir. E¤itilecek kifli-
lerin özellikleri bilinmeli ve e¤itim sürecinde afla¤›-
daki konulara dikkat edilmelidir.

KURUM ‹Ç‹ ‹SG E⁄‹T‹M‹NDE NELERE D‹KKAT
ETMEL‹Y‹Z

1. E¤itimde sadece bilgi verilmesi amaçlanmama-
l›, beceri kazanma ve davran›fl de¤ifliklikleri de he-
def al›nmal›d›r. E¤itim s›ras›nda yap›labiliyorsa uy-
gulama yap›lmal›, e¤itim verilen kiflilerin davran›fl-
lar›nda da olumlu yönde de¤iflim gözlenmelidir.      
2. Sanayide insanla makineyi birbirinden ay›ran
en önemli unsurlardan ö¤rendi¤i ifli ile ilgili so-
nuçlar› analiz edebilmesi ve süreçlerin birbiri ile
olan iliflkilerini düflünebilmesidir. E¤itimde amaç
bu düflünme becerisini kazand›rmak olmal›d›r.
3. Kifliler do¤ufltan itibaren farkl› ortamlarda bü-
yüdükleri ve farkl› e¤itimler ald›klar› için e¤itim ve-
rirken bireysel farkl›l›klar dikkate al›nmal›d›r. Her-

kes ayn› fleyi eflit sürede
ve ölçüde ö¤renemez.
Ö¤renme flekli de kifli-
den kifliye de¤iflir. E¤i-
tim kifliye özele indir-
genmelidir. Her bir çal›-
flan özel okulda gibi be-
lirli konularda özel e¤iti-
me tabi tutulmal›d›r.
4. E¤itim de¤iflime ve
geliflime aç›k olmal›d›r.
Çünkü insan ve makina-
lar sürekli geliflmekte ve
yeni e¤itim ihtiyaçlar›
ortaya ç›kmaktad›r. De-
¤iflime paralel olarak
e¤itimler gelifltirilmeli

ve sürdürülebilmelidir.
5. E¤itim süreklidir. ”Da¤› delen suyun kuvveti su-
yun gücünden de¤il damlalar›n süreklili¤indendir”.
O halde e¤itim de sürekli olmal›d›r.
6. E¤itim sonucu mutlaka izlenmeli ve de¤erlendi-
rilmelidir.
“Ölçmedi¤ini kontrol edemezsin, 
kontrol edemedi¤ini ise yönetemezsin.”

E¤itim; ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i tan›m›ndan da
görüldü¤ü gibi “sistemli ve bilimsel” olmal›, De-
ming'in PUKÖ döngüsündeki gibi titizlikle planlan-
mal›, uygulanmal›, kontrol edilmeli ve tespit edilen
uygunsuzluklara göre önlem al›nmal›d›r. 

Kurum içinde e¤itime harcad›¤›m›z zaman› ka-
y›p olarak de¤il aksine daha olumlu ifller yapabil-
mek, daha verimli ve daha güvenli çal›flabilmek
için gerekli görmeliyiz. Zaten e¤itim sonuçlar›n›
gerçekçi olarak izleyip de¤erlendirdikten sonra e¤i-
timin çal›flma hayat›m›z›n olmazsa olmaz› oldu¤u-
nu görece¤iz.

Sa¤l›kl› günler dileklerimle…
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E¤itim, bireyin davran›fllar›nda kendi yaflant›s› ve

toplumun beklentileri do¤rultusunda istenen

de¤iflikli¤i oluflturma sürecidir. 

Yetiflkin ise; kendisinin ve baflkalar›n›n yaflam›n›

sürdürebilmek için üretim yapabilecek ve gerekli

kararlar› kendi bafl›na alabilecek flekilde bedensel

ve ruhsal geliflimini tamamlam›fl oldu¤u, içinde ya-

flad›¤› toplum taraf›ndan kabul edilen bireydir. 

‹nsan düflünebilme yetene¤ine sahip, sosyal, çev-

reden ve toplumdaki di¤er insanlardan etkilenebi-

len bir varl›kt›r. Bu nedenle, e¤itim sürecinin dina-

mikleri büyük ölçüde kat›l›mc›lar ile e¤itmenin bir-

birlerini anlamalar›na ba¤l›d›r. Yeni bilgiler, tutum

ve beceriler kazand›r›lmak istenen yetiflkin e¤itimi-

nin özellikleri flöyle olmal›d›r:

• E¤itim kendi konular›yla ba¤lant›l› olmal›d›r:

E¤itim program› haz›rlan›rken kat›l›mc›lar›n mesle-

ki performans›yla ba¤lant›l› ö¤renim hedefleri

oluflturulmal›d›r. Kursun amac› ile mesleki perfor-

mans aras›ndaki ba¤lant› aç›klanmal›, her bir otu-

rumun kursun amaçlar›na ulaflmas›nda ne gibi kat-

k› sa¤layaca¤› net bir flekilde ortaya konmal›d›r.

• E¤itim kendi konular›yla ilgiliyse ö¤renmeye

hevesli olur, güdülenirler: 

E¤itime gelen kifliler genellikle ilgili ve heveslidir-

ler. E¤itime yeni bilgi ve beceri edinmek üzere ge-

lirler. E¤itmenler e¤itimin amaç ve hedeflerini net

bir flekilde ortaya koyarlarsa, kat›l›mc›lar›n ilgisi de

o derece fazla olur. Yani e¤itim hedef grubun ihti-

yac›na uygun olarak planlan›p uygulamaya konul-

mal›d›r. Bu nedenle e¤itmenler kat›l›mc› hakk›nda

Dr.Rukiye GÜL
1

1. SA⁄LIK BAKANLI⁄I ANA ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE A‹LE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
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önceden bilgi sahibi olup, e¤itimi ona göre flekillendirmelidir.

Örne¤in ifl sa¤l›¤› alan›nda çal›flan bir gruba yemek yap›m› konu-

sunda bir e¤itim yaparsan›z k›sa bir süre sonra e¤itimden s›k›l›p

kopabilirler.

• E¤itime etkin olarak kat›lmak isterler: 

Yetiflkinlerin pek çok yaflanm›fll›klar›, deneyimleri, bilgi ve bece-

rileri vard›r, bunlar› paylaflmak için e¤itime aktif olarak kat›lmak isterler. Usta bir e¤itmen afla¤›da belir-

tilen farkl› interaktif e¤itim teknikleri kullanarak bu kat›l›m› sa¤layabilir. 

Bunlara örnek;

- Program, etkinlikler ve e¤itimin gidiflat› hakk›nda kat›l›mc›lar›n görüfllerini almak,

- Soru sormak,

- Kat›l›mc›lar›n gösterdikleri geliflmeye iliflkin geri bildirimde bulunmak,

- Beyin f›rt›nas› ve tart›flmalar yapmak,

- Bireysel veya gruplara projeler haz›rlatmak,

- S›n›f etkinlikleri düzenlemek.

• E¤itim de çeflitlilik isterler: 

E¤itmen farkl› e¤itim tekniklerini birlikte kullanmal›d›r.

√ Görsel iflitsel araçlar

- Tepegöz,

- Slaytlar,

- Video,

- Yaz› tahtas›,

- Ka¤›t tahtas› (flip chart),

- Barkovizyon,

- Anatomik modeller ve çal›flma ortam›na uygun gerekli malze-

meler.

• ‹nteraktif e¤itim teknikleri:

- S›n›f dersleri,

- Demonstrasyon,

- Beyin f›rt›nas›,

- Küçük grup etkinlikleri,

- Grup tart›flmalar›,

- Oyunlaflt›rmalar (role play),

- Vaka çal›flmalar›,

- Misafir konuflmac›lar
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• Olumlu geri bildirim verilmesini isterler: 

Yetiflkinler e¤itim amaç ve hedefleri do¤rultusunda

ne kadar baflar›l› olduklar›n›, ö¤renmede hangi dü-

zeyde olduklar›n› bilmek isterler. Olumlu geri bildi-

rim ile yetiflkinlerin bu konudaki beklentilerine ce-

vap verilmifl olur. Yetiflkinlerin gösterdikleri afla-

malar konusunda geri bildirimde bulunmak, bunu

yaparken de olumlu bir tutum içinde olmak gerek-

ti¤inden, ö¤renim deneyimleri bilinenden bilin-

meyene veya basitten zora do¤ru yönlenmelidir.

Olumlu geri bildirim vermek için flu yöntemler kul-

lan›labilir:

• Kiflisel olarak veya di¤er kat›l›mc›lar› önün-

de sözlü övgüler yap›labilir,

• Destekleyici ifadeler kullan›labilir. 

Örne¤in; “Evet do¤ru!” “Çok güzel!” “Mükem-

mel bir yan›t!”

• Klinik e¤itim yap›l›yorsa yerinde ve uygun

kullan›lan beceriler desteklenebilir. 

Örne¤in; “Bistüriyi tutufl biçimin onu çok iyi

kontrol etmeni ve güzel bir kesi yapman› sa¤-

l›yor, herkes böyle bistüri tutmal›” gibi.

• Kursun hedeflerine ulaflmada gösterdikleri

geliflmeler hakk›nda bilgi verilmelidir.

• Kiflisel kayg›lar› vard›r ve güvenli bir orta-

ma ihtiyaç duyarlar:

Yetiflkinler:

- Baflar›s›zl›ktan veya utanç verici bir duruma düfl-

mekten korkarlar.

- Di¤er kat›l›mc›larla anlafl›p anlaflamayacaklar› ko-

nusunda endifleleri vard›r.

- E¤itmenle ne kadar anlaflacaklar› konusunda en-

difleleri vard›r.

- Verilenleri anlama ve ö¤retilen becerileri yapabil-

me konusunda endifleleri vard›r.

Bu endifleleri gidermek için e¤itmen rahatlat›c› bir

etkinlikle bafllamal›d›r. Bu etkinlik olumlu bir e¤i-

tim atmosferi yaratarak yetiflkinlerin birbirlerini ve-

ya kendilerini yarg›lay›c› tutum içine girmelerini

engeller. Is›nma egzersizleri dedi¤imiz bu etkinlik-

ler, kat›l›mc›lar›n birbirlerini kaynaflt›r›p daha iyi

tan›malar›na olanak sa¤layacakt›r.
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• Birey olarak görülmek isterler: 

Her kat›l›mc› farkl› geçmifli, deneyimleri ve gereksi-

nimleri oldu¤u kabul edilen bir birey olarak görül-

meyi ve kendisine öyle davran›lmas›n› ister. Her

kat›l›mc›n›n kendisini bir birey olarak hissetmesini

sa¤lamak için e¤itmen:  

- Kat›l›mc› isimlerini s›k kullanmal›d›r.

- Tüm kat›l›mc›lar› etkinliklere dahil etmelidir.

- Kat›l›mc›lara sayg›l› davranmal›d›r.

- Kat›l›mc›lar›n birbirleriyle bilgi al›flveriflinde bu-

lunmas›na imkân sa¤layacak bir ortam yaratmal›-

d›r.

• Özgüvenlerini korumak isterler: 

Bir e¤itimin gereklerini yerine getirmek için yetiflki-

nin özgüveninin sa¤lam olmas› gerekir. Yetiflkinin

özgüveninin korunmas›nda e¤itmenin olumsuz ge-

ri bildirimden kaç›nmas› gerekir. Çünkü yetiflkinler

yeterlik ve özgüvenlerinin güçlendirilmesini, gös-

terdikleri baflar›lar›n baflkalar› taraf›ndan da takdir

edilmesini isterler.

• Beklenti düzeyleri yüksektir: 

E¤itime kat›lan yetiflkinlerin hem kendileri hem de

e¤itmenleri için beklenti düzeyleri yüksektir. E¤it-

men kendini tan›tmal›, bilgi ve becerilerinin ne ol-

du¤u konusunda dürüst olmal›d›r.

• Kiflisel ihtiyaçlar› vard›r: 

E¤itime kat›lan her yetiflkinin bireysel ihtiyaçlar›

vard›r. E¤itim ortam›n›n fiziksel koflullar›n›n düz-

gün olmas›, dikkati da¤›tacak nesnelerin uzaklaflt›-

r›lmas›, uygun zamanlarda ara verilip ihtiyaçlar›n›

gidermelerinin sa¤lanmas› olumlu e¤itim atmosfe-

ri oluflturulmas›na katk›da bulunur.

Ayr›ca, kat›l›mc› e¤itim teknikleri kullan›larak yap›-

lan e¤itimde ö¤renilenleri hat›rlama yetene¤i, oku-

mak ya da ders dinlemek gibi daha pasif tekniklere

oranla çok daha fazla artmaktad›r ki, buna Yeterlili-

¤e Dayal› E¤itim denir. Sözlü, tek yönlü derslerde

hat›rlama yetene¤i 3 saat sonra % 25, 3 gün sonra

% 10-20; oyunlar, vaka çal›flmalar›, grup tart›flmala-

r› gibi kat›l›mc› tekniklerin kullan›ld›¤› e¤itimlerde

ise 3 saat sonra % 90, 3 gün sonra % 70'dir. Yani ye-

tiflkinler, yaparak daha iyi ö¤renmektedirler.

O halde Conficius'un dedi¤i gibi:  
Duyarsam unuturum
Görürsem hat›rlar›m
Yaparsam anlar›m

De¤erli Hocam›z Prof.Dr. Nusret Fiflek de flu sözü eklemifltir:
Tart›fl›rsam olgunlafl›r›m.

E¤itimlerin hayat›m›z› güzellefltirmesi ve kolaylaflt›rmas› dile¤iyle! 
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Gelecekte çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i, ifl sa¤l›-

¤› ve güvenli¤inin (‹SG) bugünkü e¤itim sistemimi-

ze entegre edilmesine ba¤l›d›r. Çocuklar ve gençler

sa¤l›k ve güvenlik hakk›nda çok erken yafllarda e¤i-

tilmelidirler ki bu fikirleri gelecekteki ifl hayatlar› ve

özel hayatlar›na tafl›yabilsinler.

Araflt›rmalara göre, endüstriyel ülkelerin ço¤unda

çocuk, genç ve yetiflkinler aras›nda en önemli ölüm

nedeni kazalard›r; 18 ile 24 yafl aras› gençler için

kaza riski ortalaman›n 1,4 kat›d›r. K›saca ‹SG to-

humlar›n› mümkün oldu¤unca erken atmal›y›z.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i (‹SG) e¤itime baflar›l› bir fle-

kilde nas›l entegre edilebilir? ‹SG’yi e¤itime bütün-

lefltirmek için ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile e¤itim poli-

tikas›n› bütünlefltirmek gerekir. Bu da farkl› taraflar

ve farkl› düflünüfl flekli olan sistemlerin birbirleri

ile iletiflim kurup ortak hareket etmesi anlam›na

gelir.

Avrupa Birli¤i’nin ifl sa¤l›¤›  ve güvenli¤i ile ilgili

stratejisini önleme kültürünü güçlendirmek için

e¤itim ve ö¤retimi anahtar unsurlar olarak tan›m-

lam›flt›r. Sa¤l›k ve güvenlik e¤itimi ifl hayat›na at›-

l›nca bafllamaz. ‹SG okul müfredat›n›n bir parças›

olmal›d›r.

‹fl yerinde sa¤l›k ve güvenlikle ilgilenen Avrupa ‹fl

Sa¤›l›¤› ve Güvenli¤i Ajans›(OSHA) 2002 y›l›nda ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun e¤itime dahil edil-

mesi projesine ‘Genç baflla, güvende kal’ slogan›

ile bafllad›. Projenin alt›nda yatan temel fikir; ço-

cuklar ve gençler sa¤l›k ve güvenlik kavram›na ne

kadar erken aflina olurlarsa, risk fark›ndal›¤›n› da o

kadar erken gelifltirip gelecekteki ifl ve özel hayatla-

r›nda kendi güvenli ve sa¤l›kl› çevrelerini o kadar

iyi flekillendirebilirler. ‹SG’nin e¤itimle bütünlefl-

mesi ana okulu, ilk ve orta dereceli okul ve mesle-

ki e¤itim gören farkl› seviyelerdeki çocuk ve gençler

için olmal›d›r. ‘Okul kültürü’ olarak tüm okul siste-

mine, ö¤rencilerin ö¤renme çevresine, ö¤retmen-

lerin çal›flma alan›na, toplumun tüm bireylerine

odaklan›lmal›d›r. Sa¤l›k ve güvenlik kavram›n›n

müfredata entegre edilmesini vurgulayan çal›flma-

lar sa¤l›k ve güvenlik konusunu tek konu olarak k›-

s›tlayamazlar. Sa¤l›k ve güvenlik konusunun müfre-

data tüm alanlarda girmesini savunurlar. Bir baflka

deyiflle, e¤itimin tüm aflamalar›nda ve de¤iflik ko-

nularda ‹SG ile entegrasyonunu savunurlar. Örne-

¤in dil ve edebiyatta vb.

‹fl yeri anlay›fl›na göre olan çal›flmalar okuldan ifl

yerine geçifle odaklan›r. Örne¤in ö¤rencileri; gerçek

bir kuruluflta sa¤l›k ve güvenlikten sorumlu k›lar ve

genel veya sektörel seviyede karfl›lafl›labilecek

olas› riskler hakk›nda bilgilendirir.

SEÇ‹L KARADURMUfi
1

1. ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü UZMAN YARDIMCISI
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Bu modelde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun e¤i-

timle bütünlefltirilmesi iflleminde, d›fl etkenlerle

birlikte okul veya di¤er e¤itim kurulufllar›nda bü-

tünlefltirmeyi etkileyen temel  etkenler sunulmufl-

tur.

Bu model güvenlik ve sa¤l›¤›n e¤itimle bütünleflti-

rilmesi için kullan›lan alt› aflamal› ifllemin analizi-

ni yapar. Bu aflamalar s›kça kullan›lan kalite yöne-

timi ve mesleki e¤itimde proje ifllerini organize et-

mek için kullan›lan baflka bir modelden al›nm›flt›r.

‹SG’nin E¤itime Entegre Edilmesinin Amac›

Bütünlefltirme, önleme yaklafl›m›n›n yeni araçla-

r›ndan biridir. Bu araç risk yönetimi koflullar›n› ve

‹SG alan›nda düflünmeyi, ifl yerinde karar verme ve

uygulamaya geçme yöntemi olarak kulland›r›r ki ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i sadece ek bir avantaj olmas›n.

E¤er iflçiler ve iflverenler kalifiye eleman olarak ifl

yerine gelir ve gelifltirilmifl bir ‹SG kavram› kulla-

n›rlarsa  bu amaca ulaflmak daha kolay olacakt›r.

Tabii ki geliflmifl bir risk önleme kültürü de olma-

l›d›r. Bu yüzden e¤itim her seviyede – çocukluk,

gençlik ve genç yetiflkinlik dönemlerinde – önleme

kültürünü desteklemede önemli bir role sahip ola-

cakt›r. 

‹nteraktif Metotlar

Bilgiyi tek yönlü bir sistemle transfer etmek (ö¤-

retmen aç›klar, ö¤renci dinler ve yeniden üretir)

bilgiyi transfer etmenin en iyi yolu de¤ildir. Bir sü-

reden beri e¤itimciler de interaktivitenin temel ku-

ral oldu¤unun fark›ndad›rlar. ‹nteraktif yaklafl›m

ö¤rencinin aktif ve yarat›c› katk›lar›n› gerektirir.

Fakat interaktiflik e¤itim, ö¤retmenler, ö¤renciler

ve önlem yetkililerinin bir arada çal›flmas›n› da

önerir. Orta ö¤retim ve mesleki e¤itimdeki proje-

lerde ö¤renciler genellikle arkadafllar›, ö¤retmen-

leri, profesyoneller ve tüm toplumla interaktif dav-

ran›fllar sergiler. Bu da ‹SG’nin belli bir seviyeyi ta-

‹SG’nin e¤itime entegre edilmesi modeli:

ÖNLEME KÜLTÜRÜ

1. Yasal çerçeve / Standartlar

2. Tüm üyelerin kat›l›m›

3. Ömür boyu e¤itimin parças› ‹SG

4. Güvenli ve sa¤l›kl› ö¤renme ve çal›flma çevresi

5. E¤iticiyi e¤itmek

6. ‹nteraktif ve esnek e¤itim metotlar›

7. ‹fl yeri ile do¤rudan iliflki

8. De¤erlendirme / Geri bilgilendirme

Avrupa ‹SG  ve e¤itim
politikas›

Ulusal ‹SG ve e¤itim
politikas›

Bölgesel ‹SG ve e¤itim
yaklafl›mlar›

Yerel ‹SG ve e¤itim
yaklafl›mlar›



mamlamak için ihtiyaç duyulan bilginin ötesine

geçti¤ini ve toplum içinde herkesi ilgilendirdi¤ini

gösterir. Materyaller, somut araçlar olabilir (65)

veya ö¤retmenin ve okulun görüflünü (66) temel

olarak oturtabilece¤i proje gelifltiricilerin sundu¤u

de¤iflik modüller olabilir. Belli yafl gruplar› için

do¤ru yaklafl›mda uyarlanm›fl araçlar rol oynayabi-

lir. Bunun bir örne¤i Danimarka’da “Ar-Mi” çal›fl-

mas›d›r. Kabul ve iyi kaliteyi sa¤lamak için ö¤ren-

me kaynaklar› de¤iflik ortaklarla birlikte gelifltirilip

haz›rlanmal›d›r (‹SG yetkilileri, e¤itim kurulufllar›,

sosyal ortaklar, veliler ve ö¤retmen birlikleri, iflve-

renler). Kullan›m› kolay, yafla uygun ve konuya du-

yarl›, esnek e¤itim metot ve materyalleri tercih

edilmelidir.

“kullan›m› kolay, yafla uygun ve konuya duyarl›”

Ülkemizdeki ‹yi Uygulama Örnekleri:

Mesleki ve Teknik E¤itimin Modernizasyonu Pro-

jesi (MTEM)

Ça¤dafl ve etkin bir ö¤retmen e¤itimi sisteminin

düzenlenmesi ve gelifltirilmesine yönelik kapasite-

nin art›r›lmas›n›, mesleki ve teknik e¤itim fakülte-

leri, meslek yüksek okullar›, sosyal taraflar, mesle-

ki ve teknik e¤itim vak›flar›, kurum ve kurulufllar›

aras›nda kurulacak ortakl›klar›n teflvik edilmesini

amaçlamaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan

yürütülen ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan finan-

se edilen projenin bafllama tarihi 7 Temmuz 2003

o l u p , s ü r e s i 4 2 a y d › r . ( D e t a y l › b i l g i i ç i n ;

http://www.mtem.meb.gov.tr)

Mesleki ve Teknik E¤itimin Güçlendirilmesi Pro-

jesi (MEGEP)

Mesleki e¤itim ve ö¤retim ile özel sektörün talep

etti¤i vas›fl› insan gücü aras›ndaki koordinasyonu

sa¤layarak aradaki bofllu¤u kapatmay›, mesleki

e¤itim alan›ndaki uygulamalar› AB standartlar›na

yaklaflt›rmay› amaçlamaktad›r. Mesleki e¤itim ve

ö¤retim sisteminin, sosyo-ekonomik gereksinim-

ler ve yaflam boyu ö¤renme ilkeleri do¤rultusun-

da güçlendirilmesi sürecinde, Milli E¤itim Bakan-

l›¤› arac›l›¤› ile  Türk Hükümetine destek olmak

amac›yla, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümet’i aras›nda imzalanan bir anlaflmaya

dayal›d›r. Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse

edilen proje, 30 Eylül 2002'de çal›flmalar›na bafl-

lam›fl olup, befl y›l sürelidir.

(http://www.megep.meb.gov.tr)

Türkiye'de ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ini Gelifltirme

(‹SAG) 

Projesi Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenen Tür-

kiye'de ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ini Gelifltirme Proje-

si, daha etkin ve verimli bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

yönetiminin gelifltirilmesi konusunda Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›-‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmüfltür. Proje,

Genel Müdürlü¤e  destek vermekte ve hükümet, ifl-

çi ve iflveren ve di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n

kat›l›m›yla çoklu seviyede yürütülmektedir. ‹SG

konusunda bilinçlendirme çal›flmalar›n›n yap›lma-

s›, e¤itim uygulamal› araflt›rmalar›  projenin

önemli ç›kt›lar›ndand›r.

Avrupa’da Sa¤l›¤› Gelifltiren Okullar A¤› Projesi 

Avrupa'da Sa¤l›¤› Gelifltiren Okullar A¤› Projesi,

Dünya Sa¤l›k Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa

Komisyonu taraf›ndan mali ve teknik yönden des-

teklenen ve Avrupa'da 40’ dan fazla ülkede uygu-

lanmakta olan bir araflt›rma gelifltirme projesidir.

Avrupa ülkelerinde gençlerin sa¤l›¤›n›n gelifltiril-

mesi için okullar a¤› oluflturulmaktad›r. Bu a¤, her

y›l yeni ülkelerin kat›l›m›yla gittikçe yayg›nlaflmak-

tad›r. Projenin amac›; çocuklara sa¤l›kl› bir çevre-

de, sa¤l›kl› yaflam tarz›na uygun bilgi tutum-davra-

n›fllar› kazand›rmak, sa¤l›¤› etkileyen olumsuz fak-

törler konusunda çocuklar› duyarl› hale getirmek,

çocuklar›n ilerdeki yaflamlar›nda kendi sa¤l›klar›
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ile ilgili do¤ru karar  verebilme yeteneklerinin güç-

lendirerek öz benliklerini gelifltirmek, okulda veri-

len sa¤l›k e¤itimine toplum deste¤ini sa¤lamak ve

sa¤l›¤› gelifltirme e¤itimini teflvik etmektir. 

Bu kapsaml› projenin içine sadece okulda fiziksel

çevreyi iyilefltirmek ve ö¤rencilerin sa¤l›k prob-

lemleriyle ilgilenmek de¤il, okuldaki psikolojik ve

sosyal çevrenin de iyilefltirilmesi ve böylece ö¤-

rencilerin kendisine güvenen, baflkalar› ile diyalog

kurabilen ekip çal›flmas› becerisine sahip fikrini

söyleyebilen ve savunabilen kiflili¤i geliflmifl yetifl-

kin bireyler haline getirilmesi okulun herkese sa¤-

l›kl› yaflam tarz› ve iliflkileri kazand›rabilecek ku-

rumlar haline gelecek flekilde gelifltirilmesi de yer

almaktad›r. 

Projenin Türkiye'de yürürlü¤e konmas›ndan önce,

Dünya Sa¤l›k Örgütü Avrupa Bölge Bürosu, Avrupa

Konseyi ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan bu ko-

nuda düzenlenen uluslararas› konferans, seminer,

workshop gibi e¤itsel çal›flmalara ülkemizden par-

lamenterler, sa¤l›k ve e¤itim uzmanlar› düzeyinde

kat›l›mlar olmufltur. Daha sonra, Sa¤l›k ve Milli

E¤itim Bakanl›¤› aras›nda yap›lan görüflmeler ve

de¤erlendirmeler sonucunda, ulusal düzeyde sa¤-

l›¤› gelifltiren okullar a¤› projesi çal›flmalar›nda

uyulmas› gereken temel ilke ve esaslar› belirleyen

protokol 14.07.1995 tarihinde imzalanarak yürür-

lü¤e konmufltur. 

Projenin ana aktiviteleri ;

•‹lgili kiflileri bir araya getirme: Okul proje ekibi-

nin oluflturulmas› 

• Sa¤l›¤› gelifltiren okul fikrini yayma: “Sa¤l›¤› Ge-

lifltiren Okul” fikrini gelifltirip destekleyecek okul

d›fl›ndan insanlar bulma 

•Program› sorunsuz flekilde yürütebilmek için ge-

rekli koflullar› ö¤renme: Okul içinde ve d›fl›nda bu

iflle ilgili insan gruplar›n› da kapsayacak flekilde

ihtiyaç ve beklentileri ortaya koyma 

•Mevcut durumu belirleme: Okulda sa¤l›kla ilgili

olsun olmas›n tüm aktiviteleri ve öncelikleri de-

¤erlendirme

•Önceliklere yönelik faaliyetleri planlama 

•Toplumdan destek sa¤lama: Okul sa¤l›¤›n› gelifl-

tirme komiteleri kurma.Düflünceleri gerçeklefltir-

me

Dünyadaki ‹yi Uygulama Örnekleri

‘Güvenli Okul’, Hollanda

APS, Ulusal Okul Gelifltirme Merkezi, Utrecht

Projenin temel noktalar›; okul içi ve çevresinde

fliddet ve güvenlik konular›nda iletiflimi artt›rmak,

orta dereceli okullarda ö¤renci ve ö¤retmenler için
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bir güvenlik politikas› kullan›m›n› desteklemek,

okullar› güvenli k›lacak araçlar› gelifltirerek ve bun-

lar›n okulun kendi okul kültürüne uygulanabilir ol-

mas›n› sa¤lamakt›r. Güvenli okul projesi ortaokul-

larda herkesin güvenli¤ini artt›rmakla ilgili her ke-

simi hedef seçer. Bunun için okullar›n kendilerine

uygulayabilece¤i araçlar gelifltirilmifltir. Her proje-

nin bafllang›ç noktas› kendini gözlemleme çal›fl-

malar› veya tetkikleridir. Bunlar okullar›n kendi

durumlar›n› analiz edip kendi hareket planlar›n›

kurmalar›na teflvik eder.

Projenin temel amaçlar›; güvenlikle ilgili iletiflimi

artt›rmak, okul içi ve çevresinde fliddete karfl› ses-

siz kalmaya son vermek, ö¤renci ve ö¤retmenler

için özel güvenlik politikas›n›n orta ö¤retimde kul-

lan›lmas›na destek olmakt›r.

Okullar› güvenli hale getirmek için gelifltirilen

araçlar her okulun de¤iflik kültür ve atmosferine

uygulanabilir. Bu tetkik okullar› kendi durumlar›n›

analiz etme ve güvenlikle ilgili kendilerine uygun

hareket plan› oluflturmaya teflvik eder. Bu kam-

panya okullardaki yöneticilere, destek personeli-

ne, bölüm e¤iticileri ve materyal sa¤lay›c›lara

odaklan›r. Ayn› zamanda bu arac›lar yoluyla gü-

venlik politikas› ile aktif bir flekilde etkilenen her-

kes (ö¤renciler, ö¤retmenler, personel, veli, bafl

ö¤retmenler ve okul yöneticileri) ile ilgilenir.

Bu proje ile ilgili bilgiye ‹ngiltere de web sitesin-

den ulafl›labilir. Fakat araçlar sadece Hollan-

da’dan edinilebilir. Okul atmosferinin önemini

vurgulamak insanlar›n kat›l›m›n›n hassasiyetini

belirtir. Bu projenin temelinde herkesin kat›l›m› ve

belirli kiflilerin ortak çal›flmas› yatar. Bu yüzden

proje her tür kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede

uygulanabilir. 

‘ Güvenli Okul’ ,‹talya

(ISPESL, ‹fl yerinde güvenlik ve önlem ulusal

‹talyan kurumu, Roma)

Bu projenin temel noktalar›; güvenlik ve e¤itim

konular›n› e¤itim müfredat›na dahil etmek için ge-

rekli bilgi ve çerçeveyi ö¤retmene tedarik etmek,

e¤itsel görüflün gelifliminde müfredat metodunun

uygulanmas›nda ve el kitab›n›n düzeltilmesinde

ö¤retmen katk›s›n› artt›rmakt›r.

‘Güvenli Okul’ toplum sa¤l›k yetkilileri ve okul yet-

kilileri bölgesel e¤itim ofisi ve çeflitli s›n›f ve sevi-

ye ö¤retmenleri ile birlikte haz›rlanm›fl bir ö¤ret-

men kullan›m k›lavuzudur. Amac› e¤itim müfreda-

t›na güvenlik ve önlem konular›n› dahil etmektir.

Ö¤retmenlere kavramsal ve metodik çerçeve, refe-

rans bilgisi, çeflitli örnekler ve s›nav ve uygulama

konular›nda öneriler sunar.

Projenin amaçlar›; sa¤l›k ve güvenli¤i büyümenin

bir parças›, kiflisel ve toplu tecrübelere dayal› bir

program ile korunma becerilerinin ifadesi haline
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getirmek, ilk ve ortaokul ö¤rencileri için bir e¤itim

kursu modelinin tasla¤›n› haz›rlamakt›r. Buna

öneriler ve ‹talya’da herhangi bir okulun kullanabi-

lece¤i güvenlik ile ilgili çal›flma araçlar› dahil et-

mek, e¤itim kursunun do¤ru uygulanmas› için ö¤-

retmenlere e¤itim ifllemi modeli sunmak, kriterler

ve de¤erlendirme metotlar›n› tan›mlay›p uygula-

mak, metodoloji ve uygulamalar ile ilgili mümkün

oldu¤unca çok doküman toplamak ve bunlar› me-

todu uygulamak isteyen tüm okullar›n kullan›m›na

açmakt›r.

Proje ana okuluna, ilkokula ve orta e¤itimin ilk iki

y›l›na yöneliktir. Okulda güvenlik, evde güvenlik,

sokakta güvenlik gibi konular› ifller. 

Armi Projesi: " Okulda Ar Ve Mi / ‹fl Yerindeki

Yeni Çocuklar" ,Danimarka

(ASC, Çal›flma Çevresi Komisyonu Servis

Merkezi , Valby)

Projenin Temel Noktalar›; temel davran›fl ve bilgi-

ye ulaflarak halk›n ilkokullarda bafllam›fl sa¤l›k ve

güvenlik konusunda bilincini art›rmak, ö¤rencile-

rin hem kendi hem de arkadafllar›n›n sa¤l›k ve gü-

venli¤ine pozitif bir katk›da bulunabilmesine ola-

nak vermek, ‹SG ve e¤itime de¤iflik ortaklar›n dahil

edilmesidir (Veliler, ö¤renciler, hükümet birimleri,

ticaret sendikalar› ve iflverenler birli¤i ve baflka uz-

manlar).

Armi Projesi genel olarak ilkokullar , lise yüksek

s›n›flar›, meslek liseleri ve yüksek okullar için ha-

z›rlanm›flt›r. ‘Ar ve Mi’ ilkokullarda sa¤l›k ve güven-

lik davran›fl ve al›flkanl›klar› ile u¤rafl›r. “ Ar ve

Mi”adlar›n› Arbeids Miljo  (Danimarka dilinde ifl

çevresi) dan alan iki troldür. Projede kal›c› çal›flma

metodu kullanarak çocuklara sa¤l›k  ve güvenlik

konusunda da aflinal›k kazand›r›l›r. Mesaj› çocuk-

lara hitap eder flekilde aktarmak için çeflitli e¤itim

materyallari gelifltirilmifltir. 

Bu projenin devam› niteli¤inde ‘‹fl yerindeki Yeni

Çocuklar’ adl› bir proje daha vard›r. Ad›ndan da

anlafl›laca¤› gibi genç çal›flanlar›n ifl hayatlar›nda-

ki ilk aflamalar› ile ilgilidir. Somut örnekler kulla-

narak çocu¤a ilk iflindeki bilinmeyen stresli du-

rumlar ile nas›l bafla ç›k›laca¤›n› gösteren bir tas-

lak sunulur. Ayr›ca bu çal›flmada araçlar (internet

ve video) hedeflenen yafl grubuna uyarlanm›flt›r.

Ar ve Mi genç yaflta sa¤l›k ve güvenlik bilincini

oluflturup devam etmesini amaçlar. Okullar sa¤l›k

ve güvenlik ile ilgili temel davran›fl ve bilgi sa¤la-

mal›d›r ve ö¤renciler hem kendi hem arkadafllar›-

n›n sa¤l›k ve güvenli¤ine pozitif bir katk›da bulu-

nabilmelidir. Ö¤renciler ifllem s›ras›nda oluflturu-

lan görüfl ve fikirler do¤rultusunda kendi çevreleri-

ni nas›l etkileyebileceklerini kendi fikirlerini ifade

ederek ve tart›flmalar ile keflfederler. 

‹fl yerindeki Yeni Çocuklar Projesi’nin hedefi, psi-

kolojik çal›flma çevresini ve bunun kendi sa¤l›k ve
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güvenliklerini nas›l etkileyece¤ini anlamalar›n›

sa¤lamak ve pozitif uygun bir flekilde karfl›l›k ver-

meyi ö¤retmektir. Bu, de¤iflik ifl sektörleri için de-

tayland›r›lm›flt›r. Örneklerde ortam olarak çiftlik,

bar, tersane, inflaat alan›, nakliye firmas›, kuaför,

hastane ve dan›flmanl›k firmas› kullan›lm›flt›r. Pro-

je hem ö¤rencilere e¤itim malzemesi üretmeye

hem de e¤itmenleri e¤itmeyi amaçlam›flt›r.

‘Gençlik ve ‹fl’, Finlandiya

(Finlandiya ifl sa¤l›¤› kuruluflu, ifl sa¤l›¤› servisi-

nin araflt›rma ve gelifltirme departman›, FIOH)

Projenin amac›; genç insanlar›n sa¤l›k ve fonksiyo-

nel kapasitesini artt›rmak, ifl piyasas›na girmek

için genç insanlar›n beceri ve potansiyellerini art-

t›rmak ve yo¤un genç ve ifl ortakl›¤› a¤› kurarak gü-

venli ve sa¤l›kl› ifl çevresi ve ifl toplulu¤u gelifltir-

mektir.

Temel maddeler ;

•A¤, genç insanlar›n çal›flma becerileri ve fonksi-

yonel kapasiteleri ile ilgili faktörleri ve ifl piyasas›-

na girmek için bunlar›n nas›l güçlendirilebilece¤i-

ni analiz eder.

•‹fl yerindeki ifl flartlar› ve e¤itim kurulufllar› ince-

lenir. 

•‹SG e¤itim perspektifleri, mesleki k›lavuzluk ve ifli

yaparken ö¤renmeye odaklan›l›r.

‘Genç Çal›flanlar’, Britanya

(Kaza önleme asil toplulu¤u (ROSPA) ve Norveç

Sendikas› [sigorta grubu])

Web sitesinin amac›; ifl yerinde genç insanlar bu-

lundurma sorumlulu¤u olan herkes için online

kaynak sa¤lamak. Buna genç insanlar da dahildir.

Temel maddeler;

•Site temelde üç grup insan için haz›rland›: iflve-

renler için (özellikle “SMEsKOB‹” ler), ifl tecrübesi

organizasyonlar› ve ifl tecrübesi programlar›na da-

hil genç insanlar veya ifle ilk kez bafllayacak olan-

lar.

•Bu web sitesini baflka profesyoneller ve genç in-

sanlar›n sa¤l›k güvenlik ve refah›yla ilgilenen veya

endiflelenenler, buna veliler ve vasiler dahildir,

kullan›fll› bulacakt›r.

•Ö¤renciler için ‹SG hakk›nda bilgi verilir. Bu bil-

giye ifl yeri sorumluluklar›, risk ve yaralanmalarla

ilgili gerçekler ve say›lar ve iflteki ilk günlerini ge-

çirmelerine yard›mc› olacak k›lavuzluk ve kontrol

listeleri dahildir. Ö¤retmenler için ö¤rencilerine ifl

tecrübesi programlar› kurmak ve yönetmek için

bilgi verilir.

• ‹fl verenler için genç çal›flanlar›n güvenli¤i ve

sa¤l›¤› ile ilgili bilgi verilir. Bu bilgiye yasal gerek-

lilikler, kontrol listeleri, durum broflürleri ve sa¤l›k

güvenlik müfettiflleriyle ilgili bilgi dahildir.
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Özet Proje Örnekleri
Müfredat yaklafl›m›

Ülke Bafll›k Yönetici Organizasyon Temel Baflar›

Avusturya Çocuklar projesi ‹fl teftifli ve kaza sigorta kurulu Çocuk ve ifl teftifli aras›nda temas
Avusturya Mesleki risklerle ilgili yönetim Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Ö¤retmenler için e¤itim
Belçika Ö¤renciler makineleri Technisce Instituute Schehpers Herentals Risk de¤erlendirmesi ve güvenli makinelerle ilgili 

güvenli yapar öneriler
Finlandiya Ifli yaparken ö¤renmek Fin ifl sa¤l›¤› enstitüsü Ifl ö¤retmenleri için e¤itim
Finlandiya Gençlik ve ifl Fin ifl sa¤l›¤› enstitüsü Gençlik ve ifl ortakl›¤› a¤›
Finlandiya Önlem grubu arac›l›¤› Fin ifl sa¤l›¤› enstitüsü Ifl kalitesini ve zihinsel sa¤l›¤› artt›rma
Fransa Synergie Caisse Regionale d’ Assurance ve institut Ö¤renciler taraf›ndan ifl yerinde tehlike teflhisleri
Fransa ‹SG pasaportu National de Recherche et de Securite Ek önlem diplomas›
Almanya Gençler güvenli yaflamak ister CRAM ve Academie de Marseille Güvenlik konular›nda meslek okullar› için yar›flma

Landesverbande der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften

Almanya ‹SG’nin tar›m meslek e¤itimiyle Brandenburg sa¤l›k güvenlik yetkilisi Tar›m e¤itimindeki ö¤retmenler için el kitab›
entegrasyonu ve kaza sigorta yetkilisi

Almanya Güvende olmak iyi Federal mesleki e¤itim kuruluflu Güvenlikle ilgili multimedya bilgi ve oyunlar
Büyük Britanya Kontrol et bakal›m Sa¤l›k güvenlik yönetimi Ö¤renciler ifl yerindeki riskleri ve ifl veren iliflkilerini 

tecrübe eder
‹rlanda Tar›mda çocuk ve genç insan Sa¤l›k güvenlik yetkilisi Güvenlik kural› (risk de¤erlendirmesi ve uygulama 

kazalar›n› önleme kural›)
‹talya Okul daha güvenli bir ortam› Yerel sa¤l›k kuruluflu ve yerel e¤itim Bir flirkette kanunlar› prati¤e çevirir

benimser yönetimi
‹talya ISG’nin müfredat standartlar›na ISFOL ve ISPESL Güvenlikle ilgili standart e¤itim modüllerini 

entegrasyonu planlama ve test etme  
‹sveç Motor iflinde senin iflin senin ‹sveç motor ticareti birli¤i Motor mekani¤i ile ilgili e¤itim bilgisi

vücudun senin hayat›n
Hollanda Veilig en Wel Orta ö¤retim meslek e¤itimi proje Belli sektörlerle ilgili bilgi veren web sitesi

organizasyonu
UK Genç çal›flanlar Kaza önleme asil toplulu¤u ve Sme iflverenleri, ifl tecrübesi organizatörleri 

Norwich sendikas› ve genç insanlar için online kaynak

Danimarka Ar ve Mi okulda/ifl Arbeidsmiljoradetsservis merkezi Ö¤retmenler için yafla 
yerindeki yeni çocuklar uyarlanm›fl e¤itim kaynaklar›

Laing Homes toplum program› ‹nflaatla ilgili e¤itim kaynak paketi
‹ngiltere Splaat her zaman güvenli oyun
‹talya Güvenlik okulunda Servizio Medicina Preventiva di Ö¤retmenler için kavramsal 

Communita Bergamo ve ISPESL ve metadolojik çerçeve
‹talya ‹lkokullarda sa¤l›k ve güvenli¤i ISPESL Milan kuruluflunun flehir a¤› Didaktik araçlar›n yarat›lmas› ve diffüzyonu

artt›rmak için iyi uygulama örnekleri
‹talya Güvenlik....müzik 626 ya kurulu Polistudio srl Güvenlik hakk›nda çal›flma ve müzikal 

materyali olan CD
UK ‹nsan meflalesi Sa¤l›k ve güvenlik yetkilisi Kimya aktivitelerini ö¤reten CD ROM
UK Kiflisel korunma malzemesi Kaza önlemek için asil toplum Korunma giysileri ile ilgili teknolojik proje

ve bat› Midlands itfaiyesi
‹spanya No badis! La Prevencio des Departament de treball, Industria, ‹lkokullar için didaktik malzeme

de I’escola Comerc › turisme
‹spanya Karfl›l›kl› e¤itim konusu olarak ‹SG ‹nstituto Nacional de Seguridad ‹lk ve orta dereceli okullar için klavuzlar

e Higiene en el Trabajo
‹spanya Erga Primaria Transversal ‹nstituto Nacional de Seguridad ‹lkokul ö¤retmenleri için online klavuz

e Higiene en el Trabajo

‹fl yeri yaklafl›m›
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Kiflisel düzeyde kendi sa¤l›¤›n› koruma ve gelifl-

tirme bilinci, sa¤l›kl› ve dengeli beslenme, yaflam

boyu egzersiz ve güvenli davran›fl bilincinin olufl-

turulmas› sonucu toplumun bir güvenlik kültürü-

ne eriflmesi, ülkenin refah ve geliflmiflli¤ine

olumlu katk› sa¤layacakt›r. Gelece¤in iflgücünün

sa¤l›kl› ve güvenli olmas›,

ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

e¤itimlerinin bugün-

den etkin, verimli ve

Avrupa standartlar›na

uygun flekilde orga-

nize edilmesine

ba¤l›d›r. 

Araflt›rmalar 18-24 yafl aras›ndaki genç-

lerin ifl kazas› geçirme riskinin ortalamadan 1.4

kat daha fazla oldu¤unu göstermektedir. Dolay›-

s›yla çal›flma hayat›na at›lmadan önce çocuk ve

gençlerimizin çal›flma hayat›na iliflkin riskler hak-

k›nda bilgilendirilmeleri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

aç›s›ndan do¤ru davran›fl modellerini  kazanma-

lar›na yönelik beceri e¤itimlerinin verilmesi bü-

yük önem tafl›maktad›r.  Fakat bu kültürün veril-

mesi sadece çal›flma yaflam› için de¤il, günlük

yaflam için de gereklidir; güvenli yaflam kültürü-

ne sahip olmak sa¤l›kl› yaflam›n vazgeçilmez un-

surudur. Bu da ancak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤i-

timleri ile mümkün olabilir. 

Amac› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin e¤itim ve ö¤re-

tim ile iliflkilendirilmesi ve insanlar›n küçük yafl-

ta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hakk›nda bilgilendiril-

mesi, iyi örneklerin – baflar›l› uygulamalar›n pay-

lafl›lmas› olan, Avrupa Komisyonu taraf›ndan

onaylanan ve Almanya ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Akademisi (BGAG) taraf›ndan koordine edilerek

Leonardo Da Vinci Projesi kapsam›nda gerçek-

lefltirilen "Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itim,

Ö¤retim Bilgi A¤›-ENETOSH" projesinde ortak

olarak Türkiye ile birlikte 10 ülke yer almaktad›r.

10 ülkeden toplam 13 kurulufl projeye katk› ver-

mektedir. 

Koordinasyonu Almanya’n›n BGAG Çal›flma ve

Sa¤l›k Enstitüsü taraf›ndan gerçeklefltirilen  pro-

jede; Çek Cumhuriyeti’nden CIVOP (ISG Bilgilen-

dirme, E¤itim ve Hizmetler Merkezi),  Danimar-

ka’dan AMI (E¤itim ve Araflt›rma Sektör Güvenlik

Konseyi), Almanya’dan Lueneburg Model Üni-

versitesi, BG BAU (‹nflaat Sanayiinde Kaza Önle-

me ve Yasal Kaza Sigortas› Enstitüsü) ile BGW

(Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Hizmetlerinde Kaza Ön-

leme ve Yasal Kaza Sigortas›  Enstitüsü), ‹tal-

ya’dan ISPESL (Önleme ve ‹fl Güvenli¤i Ulusal

Enstitüsü),  Litvanya’dan LDRMT  (Litvanya ‹fl

gücü Piyasas› E¤itim Kurumu),  Hollanda’dan TU

Delft (Delft Teknik Üniversitesi’nde Güvenlik Bi-

lim Grubu), Avusturya’dan AUVA (Mesleki Riskler

için Avusturya Sosyal Sigortas›),  Polonya’dan

Süreyya KAPUSUZ
1

1. ‹SGGM E⁄‹T‹M B‹R‹M‹ SORUMLUSU
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NIOM (Nofer ‹fl Hekimli¤i Enstitüsü), FIOH

(Finlandiya ‹fl Sa¤l›¤› Enstitüsü) ve ülkemizden

ISGUM (‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Merkezi) yer al-

maktad›r.

Toplam bütçesi 500.466 C olan projede Türki-

ye’ye ayr›lan bütçe 9.789 C olarak belirlenmifl

olup, bunun 4.894 C ’su ulusal bütçeden karfl›-

lanacakt›r. 

Proje ile Uluslararas› ‹SG E¤itimi Bilgi A¤›n›n ku-

rulmas›, ‹SG e¤itici ve ö¤retmenleri için Avrupa

standard›n›n oluflturulmas›, Avrupa ‹SG e¤itim

ve ö¤retim stratejisinin Roma Deklarasyonu ile

uyumlu olmas›,  e¤itim uzmanlar› ile ifl sa¤l›¤› ve
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güvenli¤i uzmanlar› aras›nda bilgi ve deneyim

de¤ifliminin  sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

Ayr›ca projede "‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde Avrupa

e¤itim ve ö¤retim bilgi a¤›" kurularak, ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i e¤itim ve ö¤retiminde ilk kez Avrupa

deneyimleri toplanmakta, ulusal ve kültürel s›-

n›rlar afl›larak iyi uygulama örnekleri teflvik edil-

mektedir.  

A¤ içinde, ulusal ve uluslararas› düzeyde, e¤itim

uzmanlar› ile ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i profesyonel-

lerinin el ele  çal›flmalar›na olanak sa¤lanmakta-

d›r. 

Ülkemizde son y›llarda ivme kazanan ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i çal›flmalar›n›n ulusal ve uluslararas›

platformda sunumuna ve paylafl›m›na olanak

sa¤layan Proje, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini

sadece çal›flma hayat›na girifl ile bafllamayan,

ana okuldan ilk-orta ö¤retim, mesleki e¤itim ve

akademik çal›flmaya, emeklili¤e haz›rlanmaya ka-

dar her düzeyde ulafl›labilen bir yaklafl›mla ele

almaktad›r.

Projenin Hedef Gruplar› 

1. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Profesyonelleri,

2. Ö¤retmenler ve akademisyenler,

3. E¤itim ve ifl sa¤l›¤› güvenli¤i konular›nda poli-

tika belirleyiciler ve karar vericiler

olarak belirlenmifltir. 



S
A

Y
I
:
 
3

0
 

Y
I
L
:
 
6

 
 

N
‹
S

A
N

-
M

A
Y

I
S

-
H

A
Z

‹
R

A
N

73

Bu kapsamda, projenin ulusal ortaklar› Milli E¤i-

tim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, iflçi  ve  iflveren

örgütleri, üniversiteler,  KOB‹’ler, meslek örgüt-

leri ve gönüllü kurulufllard›r.

Yararlan›c›lar

1. Çal›flanlar,

2. ‹flverenler,

3. Ö¤renciler (ilkö¤retim, ortaö¤retim ve üniver-

site),

4. Anne ve babalar

Proje 18-19 Ekim 2005 tarihinde ‹spanya'n›n Bil-

bao kentinde yap›lan ve tüm partner kurumlar›n

kat›l›m› ile gerçeklefltirilen uluslararas› aç›l›fl

toplant›s› ile bafllat›lm›fl olup, Ekim 2007 tarihin-

de sona erecektir.

Projede Bugüne Kadar Gerçeklefltirilen

Aktiviteler

Projede ülkemizi Genel Müdürlük ve ‹SGÜM ola-

rak temsil edece¤imiz konusunda koordinatör

kurum ile mutabakata var›ld›ktan sonra ‹fl Sa¤l›¤›

ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bir

çal›flma grubu kurulmufltur. 

Oluflturulan çal›flma grubu ile BGAG Dresden

Akademisi aras›nda çeflitli yaz›flmalar yap›lm›fl

ve karfl›l›kl› iflbirli¤i ile projenin her iki taraf için

de faydal› olabilmesi amac›yla çal›flmalar baflla-

t›lm›flt›r. Proje dokümanlar› incelenmifl, projede

ülkemiz ad›na yap›lmas› gereken görevler ç›kar›l-

m›fl ve bir çal›flma takvimi oluflturularak görev

paylafl›m› yap›lm›flt›r. 

Projenin uluslararas› aç›l›fl toplant›s›nda her ül-

kenin projeyi tan›tmaya yönelik bir ulusal aç›l›fl

toplant›s› yapmas› ve projenin ülke çap›nda izle-

nebilmesi  aç›s›ndan ulusal düzeyde ENETOSH

Çal›flma Grubu kurmas› planlanm›flt›r. 

Bu kapsamda, Proje ile ilgili taraflar›n bilgilendi-

rilmesi, görüfl al›flveriflinde bulunulmas› ve ülke
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çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas›   amac›yla   tüm sos-

yal taraflar ve üniversitelerin içinde yer ald›¤›,

"Ulusal  ENETOSH   Çal›flma   Grubu" ve "Yürüt-

me Kurulu" kurulmufltur. 

Proje kapsam›nda oluflturulan bu iki kurulun da

ifl birli¤i ile Projenin ülkemizde de duyurulmas›

ve tan›t›m› amac›yla 15 Mart 2006 tarihinde Ba-

kanl›¤›m›zda Ulusal Aç›l›fl Toplant›s› yap›lm›flt›r.

Tüm sosyal taraflar›n

genifl kat›l›m› ile ger-

çeklefltirilen toplant›da

proje detayl› flekilde ta-

n›t›lm›fl, ilgili kurum ve kurulufllar›n ifl birli¤i ve

deste¤ine duyulan ihtiyaç dile getirilmifltir.  Ko-

ordinatör kurum taraf›ndan ‹ngilizce olarak ha-

z›rlanan proje afifl ve broflürünün çevirisi yap›la-

rak aç›l›fl toplant›s›nda taraflara da¤›t›lm›flt›r. 

Ayr›ca iki ayda bir yay›nlanmakta olan ‹fl Sa¤l›¤›

ve Güvenli¤i dergisinde projeden k›saca söz

edilmifl ve Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans›-

OSHA’n›n Türkiye sayfas› ile Genel Müdürlük

web sitelerinde proje tan›t›m› yap›lm›flt›r. 

Proje kapsam›nda, ulusal düzeyde bir bilgilen-

dirme a¤› oluflturularak Türkiye’deki ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤inin e¤itime entegre edilmesiyle ilgili

iyi uygulama örneklerinin paylafl›lmas›na olanak

sa¤lanm›flt›r. 

Bu proje arac›l›¤›yla, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile

yeni ifl birli¤i olanaklar› gelifltirilmifl ve ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤inin e¤itime entegre edilmesinde

önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Ayr›ca proje, MEB ile

yürütülmek üzere daha önce protokol tasla¤› ha-

z›rlanan "Okullarda Güvenli Yaflam Bilinci Olufl-

turma Projesi" nin tekrar hayat bulmas›na ola-

nak sa¤lam›flt›r. Yap›lan bu çal›flmalar sayesinde

çocuk ve gençlerin küçük yafllardan itibaren do-

layl› ö¤renme yolu ile ‹SG kavram› üzerine bi-

linçlendirilmeleri sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Kat›l›m sa¤lanan çeflitli televizyon ve radyo

programlar›, projenin tüm kamuoyu ile paylafl›l-

mas› ve tan›t›m›n›n yap›lmas› için basamak tefl-

kil etmifltir. 

Ülkemiz ad›na proje kapsam›nda yap›lan çal›fl-

malar her üç ayda bir haz›rlanan "Time Sheet" ler

ile BGAG Akademisi ile paylafl›lmaktad›r. Son

olarak Almanya’n›n Dresden Akademisi’nde ger-

çeklefltirilen "2. Proje Toplant›s›"na ülkemiz ad›-

na kat›l›m sa¤lanm›fl ve bugüne kadar yap›lan

proje çal›flmalar› ile ilgili bir sunum gerçekleflti-

rilmifltir. Projenin tüm ülke partnerlerinin yer al-

d›¤› bu toplant›, bir çok ülkenin ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i ile e¤itim politikas› aras›ndaki iliflki hak-

k›nda bilgi al›flveriflinde bulunmak aç›s›ndan

son derece faydal› geçmifltir. 
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Proje Kapsam›nda Planlanan Aktiviteler 

• ‹lgili Bakanl›k ve sosyal taraflar›n Projeye kat›l›m›n›n teflvik edilmesi,

• Türkiye’de yürütülmekte olan ‹SG ile ilgili Projelerle ba¤lant› kurulmas›,

• MEB ile ‘‹lkö¤retim Okullar›nda Güvenli Yaflam Bilinci Oluflturma Projesi’ ‹fl-

birli¤i Protokolü ve bu protokol arac›l›¤› ile çocuklara yönelik  ‹SG e¤itim ma-

teryallerinin haz›rlanmas›,

• Okullarda interaktif ‹SG e¤itim  metotlar›n›n kullan›lmas›,

• ‹SG e¤itimlerinde, verdi¤i mesajlar›n çevirisi yap›larak, NAPO karakterinin

kullan›lmas›,

• ‹SG e¤itimleri için yaz kamplar›n›n kullan›lmas›,

• ‹SG alan›nda örnek iflçi ve iflveren seçimi,

• ‹SG Bulmacalar›n›n haz›rlanarak ‹SG dergisinde yay›nlanmas›,

• ‹SG konusunda afifl, kompozisyon, slogan, resim yar›flmalar›n›n düzenlen-

mesi.

Ayr›ca "Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans› – OSHA" her y›l çal›flma hayat›

ile ilgili bir konuyu seçerek bu konu hakk›nda kampanyalar yürütmekte, çözüm

önerilerini de¤erlendirmekte ve konu ile ilgili iyi uygulamalar› paylaflmaktad›r.

2006 y›l›n›n konusu "Genç Çal›flanlar" olarak belirlenmifltir. ENETOSH Proje-

si, bu kapsamda 23-27 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›n›n resmi partneridir. 

Proje kapsam›nda oluflturulan web sayfas›ndan projeyle ilgili detayl› bilgiye

ulaflmak (http://www.enetosh.net), ayr›ca Proje kapsam›nda ulusal düzeyde

oluflturulan bilgi a¤›na üye olarak irtibat sa¤lamak mümkün olacakt›r

(enetosh@yahoogroups.com).
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Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), ifl kazalar›,

yaralanmalar› ve hastal›klar›n›n önemi ve boyutlar›

konusunda dünya çap›nda bir bilinç oluflturmak

için çal›flmaktad›r. Bu sebeplerden her y›l iki

milyon üzerinde insan›n öldü¤ü tahmin edilmekte-

dir. Bunlara ek olarak ILO, bütün çal›flanlar için

uluslararas› çal›flma standartlar› do¤rultusunda

temel korunman›n sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.

Ayr›ca üye ülkelerin ve endüstrilerinin kapa-

sitelerinin gelifltirilmesi için çal›flmakta önleyici ve

koruyucu politikalar›n oluflturulmas›n› sa¤lamak-

tad›r.

Torino E¤itim Merkezi, ILO’nun ‹fl Güvenli¤i birimi

ile birlikte e¤itim faaliyetleri düzenleyerek, bu

amaçlara katk› sa¤lamaktad›r. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i e¤itim program› afla¤›daki

bafll›klar› içermektedir:

• Ulusal politikalar ve stratejilerin belirlenmesi,

• Kamu kurumlar›n›n güçlendirilmesi (teftifl sis-

temleri, bilgi merkezleri ve a¤lar›, e¤itim ve

ö¤retim sistemleri, araflt›rma ve analiz, iyilefltirme

ve rehabilitasyon sistemleri),

• Sektörel ve giriflimsel düzeyde stratejiler .

E¤itimlerin kat›l›mc›lar›; kamu kurumlar›n›n teknik

ve idari kadrolar›, iflçi ve iflveren örgütleri üyeleri ve

di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n üyelerinden

oluflmaktad›r. Kurslar genellikle üçlü yap›da

gerçekleflmektedir. Bunlara ek olarak baz› özel

kurslarda iflçi ve iflveren örgütlerinin ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i alan›nda bilinçlerinin artt›r›lmas› ve

daha aktif bir rol almalar› amaçlanmaktad›r. 

E¤itimlerin temel prensipleri, ILO deneyimlerini ve

baz› ulusal kurumlar›n iyi uygulama örneklerini

içermekte ayr›ca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤indeki

geliflimlerin üretimi artt›rd›¤› yüksek performansl›

iflletmelere çal›flma ziyaretleri de e¤itimlerde yer

almaktad›r.  

a

Bu uzmanl›k alanlar›ndaki faaliyetler afla¤›daki

e¤itim birimleri taraf›ndan yürütülmektedir:

• Çal›flma hayat›nda standartlar, temel prensipler

ve haklar

• Sosyal Korunma

• ‹flçi Faaliyetleri

• ‹flveren Faaliyetleri

Burak Ça¤atay Do¤an
1

1. UZMAN YARDIMCISI
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Bu birim ILO’nun prensipleri ve Uluslararas› Çal›flma Standartlar› (UÇS) konular›nda genel bir kabul ve

gelenek oluflturup bilinçlili¤i artt›rmay› amaçlamaktad›r.

Çal›flma haklar› ve temel prensipler ve standartlar konular›n›n temel alanlar› afla¤›da yer almaktad›r:

• UÇS ve kurumsal prosedürler

• Yarg›çlar ve hukukçular için UÇS

• UÇS ve istihdamda eflitlik

• UÇS ve globalleflme

• UÇS ve verimlilik

• ‹letiflim özgürlü¤ü ve müflterek pazarl›k

• Çocuk iflçili¤inin ortadan kald›r›lmas›

• ‹nsan ticareti

Bu birim ise ILO’nun stratejik hedefi olan sosyal korunman›n etkinli¤ini ve kapsay›c›l›¤›n› kapasite

gelifltirme yoluyla artt›rmay› hedeflemektedir. Torino’da ve faydalan›c› ülkelerde  e¤itim kurslar› ve

ö¤renim f›rsatlar› sunmaya ek olarak birim; ILO unsurlar› ve iflbirli¤i faaliyetlerinin geliflime katk›da

bulunmas›n› amaçlamaktad›r.

Program›n 3 ana bilefleni vard›r:

• Resmi Sosyal Güvenlik Planlar›

Bu konu emekli ayl›klar›, sosyal güvenli¤in bütçelendirilmesi ve sosyal hayat sigortas› konular›nda

çal›flma gruplar›n› içerir. Ayr›ca sosyal bütçeleme gibi konularda özel e¤itimler verilmektedir.

• Sosyal Korunman›n Yayg›nlaflt›r›lmas›

Ülkelerinde sosyal güvenlik unsurlar›ndan faydalanamayan insanlar ve sosyal korunman›n geniflletilme-

si politikalar› konular›nda çal›flan insan temelli organizasyonlar ve di¤er sivil toplum örgütleri için ILO

unsurlar› konusunda e¤itim kurslar› düzenlenmifltir.

• ‹flçilerin Korunmas›

Odaklan›lan konu "‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i" olmakla birlikte ulusal sistemlerin karfl›laflt›rmal› analizini ve

ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemleri ve teftiflini de içermektedir.

ÇALIfiMA HAYATINDA STANDARTLAR, TEMEL
PRENS‹PLER VE HAKLAR B‹R‹M‹

SOSYAL KORUNMA B‹R‹M‹
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‹fiÇ‹ FAAL‹YETLER‹ B‹R‹M‹

‹fiVEREN FAAL‹YETLER‹ B‹R‹M‹

Bu birim iflçi sendikalar› ile birlikte çal›flmakta ve e¤itim ö¤retim faaliyetlerini sendikalar›n kendi üyeleri

için daha etkili hale getirmekte böylece ülkelerin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›na katk›da bulunmak-

tad›r. Globalleflme ile sa¤lanan politik, ekonomik ve sosyal de¤iflim, iflçi organizasyonlar›n› dünya

çap›nda güçlü ve uyumlu bir faaliyete yöneltmektedir.

Merkezin ‹flçi Faaliyetleri (ACTRAV-Torino) program›, ILO’nun ‹flçi Faaliyetleri birimi (ACTRAV-Cenova)

ile yak›n iliflki içinde olup, iflçilerin de¤iflen ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› iflçi sendikalar› liderleri için e¤itim

kurslar› (geliflmifl düzeyde) düzenleyerek, iflçilere e¤itim/ö¤retim materyalleri haz›rlayarak, özel projeler

uygulayarak ve uzaktan e¤itim vererek amaçlamaktad›r.

‹flveren faaliyetleri program›, iflveren organizasyonlar›na daha fazla temsiliyet, etkili ortakl›klar›n kurul-

mas› ve üyelerinin ihtiyaçlar›na yönelik hizmetler vermesi konular›nda  yard›m etmeyi amaçlamaktad›r.

Amaçlar
Birim, iflveren organizasyonlar›n›n iki önemli rolünü gerçeklefltirebilmesi için kapasitelerinin gelifltiril-

mesini kolaylaflt›r›r ve destekler. ‹lk rol, özellikle çal›flma hayat›nda mesleki geliflime yard›m eden bir or-

tam›n oluflmas›n› desteklemek; ikinci rol ise üyelere do¤rudan hizmetlerin sa¤lanmas›d›r.
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Hedef
Program esasen de¤iflim veya çat›flmadan kaç›nmay› gelifltiren ülkelerin iflveren organizasyonlar›, üyele-

ri ve personelleri içindir.

Metodoloji
E¤itimler süreç temellidir. ‹flveren organizasyonlar›n›n faydalanmas› için birlikte çal›flmaya istekli birey-

leri ve kurumlar› içerir.

Faaliyet Alanlar›
E¤itim alanlar›; kapasite gelifltirme, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, ortak sosyal sorumluluk, verimlilik ve endüst-

riyel iliflkileri kapsar. Yeni bir program olmakla beraber konular geniflletilmektedir.

Genel olarak ILO Uluslararas› E¤itim Merkezi Torino’nun "‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i" konulu e¤itim faaliyet-

leri, konu bafll›klar› ve yararlanan taraflar yukar›da özetlenmifltir. Ek bilgi, e¤itim süreleri, ücretlendirme

ve di¤er konularda "Uluslararas› E¤itim Merkezi"nin internet adresinden (www.itcilo.org) güncel bilgiye

ulafl›labilir.



‹fi  SA⁄LI⁄I  VE GÜVENL‹⁄‹  DERG‹S‹

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

80

Haz›rlayan: Ça¤tay GÜLER
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Soldan sa¤a 

2. Maddelerin oksijenle birleflmesi.
7. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
8. Alt taraf› ›fl›¤› geçirmeyen abajurlarla ›fl›¤›n tava-
na yans›t›lmas›yla yap›lan ayd›nlatma.
10. Parlay›c› bir kar›fl›m›n devam olarak yanmas›na
yol açan en düflük s›cakl›k de¤eri.
12. ‹fl kazas› nedenlerinden.
14.Tehlike do¤uran, önü al›namayan yada söndürü-
lemeyen atefl.
16.Temel besin ö¤elerinden, enerji kaynaklar›n-
dan.
17.Zararl› maddenin günde sekiz haftada 40 saat
çal›flma ile, iflyeri ortam havas›nda bulunmas›na
müsaade edilen en yüksek konsantrasyon.
19.Mesane kanseri yapan bir kimyasal madde.
20.Hekimlere hastalar›n›n mesle¤ini sormalar›n›
ö¤ütleyen hekim.

22. Eritme.
24. Ortalama eflik de¤er (‹ngilizce k›saltma)
25. ‹flin yap›ld›¤› yer.
26. A s›n›f› yang›nlar.
28. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
29. Çözücülerin özelliklerinden.
30. Patlamaya yol açabilen araçlardan.
31. Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iflte
ücret karfl›l›¤› çal›flan kifli.
32. Parlay›c› maddelerin hava ile homojen kar›fl›m-
lar›n›n bir tutuflturucu etkenle tutuflma noktas› üze-
rinde yanmas›.
33. Çeflitli maddelerden do¤al yada yapay yolla afl›-
narak oluflan, olufltu¤u maddenin özelliklerini tafl›-
yan çok küçük tanecikler.
34. ‹flverenin sorumluluklar›ndan.
37. Tozlu yerlerde çal›flman›n sa¤l›k risklerine de¤i-
nen MS 23-79 y›llar›nda yaflam›fl kifli
38. ‹flin yap›ld›¤› s›rada meydana gelen kazalar

Yukardan afla¤›ya 

1. Alt taraf› mat, üstü aç›k abajurlarla sa¤lanan
ayd›nlatma.
3. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
4. Boya tabancalar›nda mutlaka yap›lmal›d›r.
5. Gri yeflil renkte sert kokulu çok zehirli bir gaz.
6. Heksavalan olan› akci¤er kanseri yapan bir element.
8. ‹fl sa¤l›¤› uygulama ilkelerinden.
9. Madenlerde tahkimat yerlerinden.
11. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n dolayl› nedenlerin-
den.
12. Madenlerde yang›na elveriflli ortamlardan.
13. Boyahanelerle ilgili koruyucu yöntemlerden.
15. Çözücülerin etkileme yollar›ndan.
18. Beklenmedik bir anda meydana gelen; kifli ve kiflile-
re, hemen yada sonradan bedenen yada mal olarak zarar
veren durumlar.
21. ‹flçi çal›flt›ran tüzel veya gerçek kifli.
23. Zanaatkarlar›n çal›flma koflullar›ndan kaynaklanan so-
runlar›na de¤inen filozof.
25. Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› bak›m›ndan iflyerle-
rinde incelemeler ve ortam ölçümleri yapan, ortam koflul-
lar›n›n olumlu hale getirilmesi bak›m›ndan ifl yerlerine
dan›flmal›k hizmeti de veren kurulufl.
27. Deri akci¤er kanseri yapan bir madde.
30. Kanda alyuvarlara ba¤l› olarak tafl›nan ve kemiklerde
depolanan, yumuflak bir metal.
35. Ayd›nl›k fliddeti birimi.
36. Yorgunlu¤un giderilmesinde en önemli etmenlerden.

28. Say›n›n Cevab›
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Müdürlü¤ümüz ve Bölge Laboratuvar fiefliklerimizce yürütülen hizmetlere esas olmak üzere 01.01.2006
tarihinden itibaren uygulanacak olan birim fiyatlar›: 

2006 Mali Y›l› Birim Fiyatlar›

* Birim fiyatlara kiflisel analizlerde %8, ortam ölçümlerinde %18 KDV bedeli dahil de¤ildir

• ‹fl yeri Havas›nda Gaz Dedektör Tüpü ‹le Ölçüm 50,00 YTL

• ‹fl yeri Havas›nda Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik De¤erlendirme 50,00 YTL

• Hava Ak›m H›z›n›n Ölçümü 15,00 YTL

• Termal Konfor fiartlar›n›n Ölçümü 25,00 YTL

• Gürültü Ölçümü 20,00 YTL

• Titreflim 20,00 YTL

• Frekans Analizi 25,00 YTL

• Ayd›nlatma Ölçümü 15,00 YTL

• IS / FTIR ile Serbest Silis Analizi 120,00 YTL

• Gaz Kromatografi Analizi 120,00 YTL

• Asbest Konsantrasyon Tayini 130,00 YTL

• Asbest Tür Analizi 200,00 YTL

• Gaz Kromat./Kütle Spekto.An.S›v› Num.Org.Mad.Tay. (Gc-Ms;Kalitatif) 150,00 YTL

• GC-MS' de Bileflen Bafl›na Kantitatif  Tayin (Standart Bedeli + ) 50,00 YTL

• HPLC Analizi (Likit Kromatografi) 200,00 YTL

• IC Analizi (Anyonlar , Katyonlar) 50,00 YTL

• Havada Metal Analizi 130,00 YTL

• AAS ‹le Kanda Metal Analizi 75,00 YTL

• ZPH ‹le Kanda Kurflun Analizi 30,00 YTL

• ‹drarda Fenol Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda Hippürik Asit Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda TCA (Triklorasetik Asit) Analizi 35,00 YTL

• Akci¤er Fonksiyon Testi 40,00 YTL

• Kulak Odyogram› 20,00 YTL

• Kontrol Belgesi 75,00 YTL

• Kontrol Belgesi Düzeltme ‹fllemleri 35,00 YTL

• Asbest Kitab›  5,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Temel Prensipleri Kitab› 5,00 YTL

• Pnömokonyoz De¤erlendirme Okuyucu E¤itimi (Kifli Bafl›na) 900,00 YTL

• Pnömokonyoz Filmi Okuma Ücreti (Film Bafl›na) 2,50 YTL

• Dan›flmanl›k Hizmetleri (Gün / YTL) 900,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi (Gün / YTL) 900,00 YTL

• Risk De¤erlendirme E¤itimi (Gün / YTL) 1,750,00 YTL
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ DERG‹S‹ MAKALE YAZIM KURALLARI

“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Dergisi”nde yay›nlanmas› istemiyle gönderilecek olan
yaz›larda afla¤›daki kurallara uyulmal›d›r.

1- Gönderilecek makaleler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› ile do¤rudan veya do-
layl› ilgili,
orijinal araflt›rma veya derleme fleklinde olmal›d›r.

2- Makalelerin bafll›¤› metne uygun, k›sa ve aç›k ifadeli olmal›, büyük harfle
ve koyu karakterde yaz›lmal› ve sat›r ortalanmal›d›r.

3- Yazar ad ve soyadlar› bafll›¤›n alt›na konulmal›, unvan ve adresler soyad›n
son k›sm›nda üst indis fleklinde bir veya daha çok (*) ile sayfan›n alt bölü-
mündeki çizgi alt›na yerlefltirilmelidir.

4- Yaz›lar, A-4 ka¤›d›n›n tek yüzüne, üstten ve sol yandan 4'er cm, sa¤ yandan
ve alttan 2'fler cm b›rak›larak yaz›lmal›d›r. Yaz›mda Microsoft Word program›
kullan›lmal›, Times New roman fontunda 12 punto ile yaz›lmal› ve bas›lm›fl
bir adet makale ile birlikte  makalenin kaydedildi¤i  disket ile gönderilmeli-
dir.

5- Makale en az 2, en çok 6 sayfa olmal›d›r. Sat›r aralar›nda 1,5 cm boflluk b›-
rak›lmal›d›r.

6- fiekil, tablo ve grafikler makale içine yerlefltirilmeli, flekil ve grafiklerin nu-
mara ve bafll›¤› alt k›sma yerlefltirilmelidir. fiekil ve grafikler bilgisayar ile çi-
zilmemifl ise ayd›ngere çini mürekkebi ile çizilmifl olmal›d›r.

7- Kaynaklar konu içinde üst indis numara fleklinde verilmeli, makale sonun-
da ayn› numara s›ras›yla düzenlenmelidir.

8- Yaz›lar›n ilmi ve hukuki sorumlulu¤u tamamen yazar(lar)›na aittir. Gönde-
rilen yaz›lar›n do¤rudan veya baz› düzeltmeler yap›larak yay›nlanmas›na veya
yay›nlanmamas›na Yay›n Kurulunca karar verilir.

9- Gönderilen yaz›lar yay›nlan›p yay›nlanmamas›na bak›lmaks›z›n ya-
zar(lar)›na geri verilmez. Ancak Yay›n Kurulunun görüflü do¤rultusunda yeni-
den düzenlenmesi söz konusu oldu¤unda yazar(lar)›na gönderilir.




