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ürkiye’de iş sağlığı ve güvenliği her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çok daha sağlam bir altyapıya kavuşmuştur. Ancak,
sadece mevzuatın uygulanması iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması için yeterli değildir. Mevzuatla birlikte çalışanlarda, işverende ve nihai
olarak tüm toplumda güvenlik kültürü oluşturulması gerekmektedir. Güvenlik
kültürü ise ancak konunun tüm taraflarının işbirliği ve birlikte yürüteceği kararlı ve istikrarlı faaliyetler neticesinde oluşabilir. Taraflarla iletişim, güncel iş
sağlığı ve güvenliği konularının tartışılması ve ortaya konulan çözüm önerilerinin uygulanması bu kültürün oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bakanlığımız bu
amaçla iş sağlığı ve güvenliği konusunda her yıl farklı faaliyetler ve toplantılar
yürütmektedir.
2001 yılında 15. Ulusal İSG Haftasında, coğrafi komşuluk ve tarihi beraberliğimiz olan Balkanlar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri ülkeleriyle birlikte İSG
kültürü oluşturmak, konuyla ilgili bilgi alışverişi sağlamak ve işbirliği imkânları
yakalayabilmek ve bölgede İSG alanında liderlik yapma sorumluluğu ile yola
çıktığımız ulusal ölçekli İSG Haftamız Uluslararası Bölgesel İSG Konferansına
dönüştürülmüştür.
Bakanlığımız 2011 yılında bu etkinliği dünya çapında en büyük iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu olan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine taşıyarak dünya kongreleri arasında ilklere ve enlere imza atan büyük bir başarı ile
11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir.
Ocak 2013 tarihinde VII. Konferans hazırlıkları başlatıldığında ülkemizin dış politika stratejisine uygun olarak Konferansın bölgeselden bütün dünya coğrafyasına hitap eden uluslararası boyuta taşınmasına karar verilmiştir. Konferansın ismi; “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” olarak değiştirilmiştir.
VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde
45 ülkeden katılan çok değerli bilim adamları, uluslararası kurum-kuruluşların
temsilcileri, işveren, işçi, memur örgütlerinin temsilcileri, İSG profesyonelleri
ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer paydaşların katılımı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansın bilimsel açıdan katılımcılara ve taraflara yön veren ve iyi uygulama örneklerine erişimi kolaylaştıran yönü çalışma hayatına
önemli bir destek oluşturmaktadır. Bu nedenle Konferansın hazırlığında bilimsel programı şekillendiren Bilimsel Danışma Kurulu ve bildirileri değerlendirerek Konferansı zenginleştiren Bilim Kurulu üyelerine teşekkür borçluyuz.
“İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Geliştirilmesi” ana başlığı altında 56 alt başlıkta tartışma ve bilgi paylaşımına imkan veren Konferansın sonunda bir sonuç
bildirgesi yayınlanmıştır.
Hazırlanan bu “Özel Sayı” vesilesiyle büyük emeklerle hazırlanmış ve tarafların
yoğun ilgisine mazhar olan Konferansımız tarafların ilgisine sunulmuştur.
Bakanlığımız ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sosyal ortaklarımızın
ilgi ve destekleriyle benzer etkinliklere devam edecektir. Birlikte başardıklarımızla yetinmiyor, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için artan bir ivme ve
kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Kazasız ve sağlıklı günler dileğiyle…
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İlk kez
medyada İSG
konusu ele
alındı.
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45 Ülkenin İSG
Profesyonelleri
İstanbul’da
buluştu.
ş

İSG konusunda
38 panelde
oturumlar
yapıldı.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
FARUK ÇELİK

İş kazalarının
%98’i, meslek
hastalıklarının
%100’ü
önlenebilir

K

onferansa katılan misafirleri, İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek
sözlerine başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Faruk Çelik, değerli misafirlerin eşsiz güzelliğiyle im-

paratorluklara ev sahipliği yapmış İstanbul’u keşfedecek
fırsatı bulmalarını temenni ederek, Konferansın iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki en yetkin isimleri bir araya getirdiğini
belirtti.
Ülkemizin 2011 yılındaki 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine ev sahipliği yaptığını ve Kongreyle ilgili bazı
hususları değerli katılımcılara hatırlatmak istediğini belirten Bakan Faruk Çelik, “19. Dünya Kongremiz’de 145 farklı
ülkeden gelen 5000’i aşkın kıymetli konuğumuzu ağırladık
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ve oldukça yüksek bir memnuniyet düzeyi ile uğurladık. 38
Bakanın katılımı ile Bakan düzeyinde en yüksek katılım sağlanan kongreyi gerçekleştirdik. “Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek için Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturma”nın yollarını
tartıştık. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sosyal Güvenlik
Kurumu, Uluslararası Çalışma Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde özel toplantılar, katılımcı ülkeler arasında 6
bölgesel toplantı gerçekleştirdik. Kongre programını, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ve Uluslararası Film ve
Multimedia festivali ile zenginleştirdik. Yaklaşık 14000 kişi
fuarımızı ziyaret etti. Film ve multimedya festivalimize 232
film katıldı. Kongrede, 104 oturumda toplam 383 konuşmacı iş sağlığı ve güvenliği konusunu tüm yönleriyle ele aldı.
Kongremiz, bilim insanları tarafından yapılan 1076 başvuru
ile en fazla bildiri başvurusu yapılan Dünya Kongresi oldu.
Bu etkinlikler, teknik turlar, grup toplantıları, çalıştaylar ve
eğitim kursları ile desteklendi. Dünya kongresi kapsamında
ilk kez “Çalışma Bakanları Zirvesi” gerçekleştirildi. Zirvenin
sonunda yapılan görüşmeler ve sunulan önerilerden damıtılarak ulaşılmış öz, 33 Çalışma Bakanı tarafından imzalanarak İstanbul Deklarasyonu olarak yayımlandı” dedi.
Konuşmasında bahsi geçen İstanbul Deklarasyonu’nun Seul
Deklarasyonu’nu güçlendiren bir yapıya sahip olduğunun
altını çizen Çelik, deklarasyonda geçen “İş sağlığı ve güvenliğini yüksek seviyelere çıkarmak, Çalışma Bakanlarının ve
bütünüyle toplumun sorumluluğudur. Çalışma Bakanları,
ulusal gündemlerinde önceliğin iş sağlığı ve güvenliğine verilmesini sağlayarak güçlü ve sürdürülebilir, ulusal, önleyici
İSG kültürünü oluşturmalıdır.” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde
Sistemin Başarısında Anahtar Kelime,
Katılımdır
Çelik, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında; “Devletlerin, çalışanların ve işverenlerin her seviyede
aktif bir şekilde yer alması gerektiğini” ifade ederek, Konferansın söz konusu bu taahhütlerin bir tezahürü olduğunu
vurguladı.
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Çelik, “Deklarasyonun öngördüğü sistemin başarısı için

Güzel, modern bir Kanun ve destekleyici Yönetmelikler

anahtar kelime, katılımdır. Çalışanların, işverenlerin, kamu-

düzenledik. Bunu tek başımıza değil, sosyal taraflarımızın

nun, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluş-

katkı ve desteği ile başardık. Çalışma hayatında standartları

larının, sistemde yer alan tüm aktörlerin katılımı ve desteği

yükseltmek için işçi ve işveren örgütleri başta olmak üzere

gereklidir. Unutulmamalıdır ki bu sistem ancak çalışanların

bütün taraflarla sosyal diyalog kapılarını daima ardına ka-

ve işverenlerin sahiplenmesiyle başarıya ulaşabilir. Sahip-

dar açık tutacağız. Biliyoruz ki Dünyamızda değişim bakidir.

lenme ise kurulumundan, tasarımından, temelinden itibaren “dâhil olmak”la gelir. Nasıl ki bir insan sadece bir çivi
çaktığı binayı dahi sahiplenirse, tohumunu toprağa diktiği
bir ağacı kendine ait hissederse, benzer şekilde iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili kuralları da, konulurken dâhil olduğu
kadarıyla benimser.” dedi.

İsteriz ki bu değişim hep gelişme yönünde olsun. İsteriz
ki bu değişimin olumlu sonuçlarından hiçbir vatandaşımız,
hiçbir çalışanımız mahrum kalmasın. Emelimiz ve emeğimiz bunun içindir.” dedi.

Sosyal Tarafların Desteği

2002 Yılından Bugüne Karşımızda
Olumlu Bir Tablo, Güçlenen Bir Türkiye

Çelik, “Kurallara uymada özümseme, benimseme çok

Çelik, konuşmasında ülkemizle ilgili sayısal değerleri vur-

önemlidir. İşyeri düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili

gulayarak, şunları söyledi “Ülkemizin, 2002 yılından bugü-

kararlar alınırken yer aldığınız bir kural, “işverenin kuralı”

ne geldiği yere baktığımızda karşımızda olumlu bir tablo,

ya da “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kanunu”

güçlenen bir Türkiye görüyoruz. 2002 yılında dünyanın 26.

değil, “sizin kuralınızdır. Bakanlık olarak görevimizi yerine

ekonomisiyken 2010 yılında dünyanın en büyük 17. eko-

getirip, gerekli yasal zemini hazırladık ve geliştiriyoruz.

nomisi olduk. “2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat
yapmayı ve dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. 2002 yılsonu itibari ile göreve
geldiğimizde IMF’ye olan borcumuz
23,5 milyar dolardı. Şu an itibariyle
IMF’ye olan borcumuz sıfırlanmıştır.
Hatta ihtiyacı olan ülkelere mali destek vermek üzere görüşmelerimiz
devam etmektedir. Merkez Bankasında döviz rezervimiz 2002 yılsonu
itibari ile 27,5 milyarken şu anda döviz rezervimiz 94 milyar dolara ulaşmıştır. Her alanda olduğu gibi çalışma
hayatının şartlarını da insana yakışan
en üst seviyeye taşıyacağız.”
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BAKAN YARDIMCISI
HALİL ETYEMEZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Halil Etyemez, VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının
kapanış konuşmasını yaptı

E

tyemez, iş sağlılığı ve güvenliği ile bağlantılı sorunlardan kaynaklanan insani ve ekonomik kayıpların tüm
ülkeleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Etyemez “Özellikle son yıllarda gösterilen yoğun çabalara ve uygulamaya
konan yüksek standartlara rağmen beklenen sonuçların
alınamaması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğinin akademik
düzeyde ele alınarak, AR-GE çalışmalarına gerekli önemin
verilmesi gerekir” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 187 sayılı Sözleşmesi’ne
vurgu yapan Etyemez, “İş sağlığı ve güvenliğinin ilgili tarafların ortak çabası ile çağdaş nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak
ele alınmalı. Yapılan çalışmalarla, iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı; iş kazalarının önlenmesinden çalışanların iş
başında fiziksel ve zihinsel iyilik hallerinin sağlanması ve
sürdürülmesine kadar, bir başka ifade ile tüm sosyal ve
sağlık yönlerini içine alacak şekilde genişletilmiştir. Çalış-

ma hayatındaki değişime uygun olarak bu kapsamın belki
daha da genişleyeceğini buradan bir kez daha hatırlatmak
istiyorum” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
olarak çalışma hayatının sorunsuz işleyebilmesi ve vatandaşlarımızın refahının artması için sürekli çaba sarf ederken, dünyadaki değişimleri de takip ettiklerini vurgulayan
Etyemez, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu 160
yıldan bu yana ele alınıyor ve bununla birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği standartlarına uygun
olarak kendi mevzuatımızı da sürekli olarak şekillendirmeye devam ediyoruz. Fakat iş sağlığı ve güvenliğinin salt
kurallar bütününden ibaret bir mevzuat olarak görülmesi
ve konuşmamın başında da belirttiğim gibi uygulamadan
uzak olması yaptığımız çalışmaların sekteye uğramasına
yol açabilir. Bu nedenle, işverenlerimizce, işyerinde alınacak tedbirlerin ilave bir masraf olmaktan ziyade, daha son-
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verenler, sivil toplum kuruluşları,
çalışanlar, sendikalar ve iş sağlığı
ve güvenliği profesyonelleri karşılıklı ilişkileri geliştirme imkanı
bulmakta ve siz değerli akademisyenlerin fikir önderliği temelinde küresel bir önleme anlayışının ortaya çıkmasında önemli rol
oynamaktadırlar.” dedi.

ra ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile
daha büyük kayıpları önleyebilecek, sağlıklı ve güvenli bir
işyeri ortamı sağlayarak çalışanları daha yüksek bir moral
seviyesine taşıyabilecek ve böylece üretim artışı ve verimliliği sağlayacak bir araç olduğu gerçeğinin kabullenilmesi
halinde; mevzuatın cezai hükümlerine gerek kalmaksızın
işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri kendiliğinden alacaklarına inanmaları gerekmektedir. Bakanlık
temsilcileri olarak bizlerin bu konuya olan inancı sonsuz
niteliktedir.” sözleriyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
önemini aktardı.

19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı’na ve İstanbul
Deklarasyonuna Vurgu
Etyemez, “Bu konuda oluşturacağımız politikalarda ise sağlıklı ve güvenli davranış bilincini oluşturmak amacıyla evden okula ve işyerine kadar hayatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde tüm toplumun “sağlıklı yaşam ve güvenlik
kültürü” bilincine ulaşması ve bunu içselleştirmesi; 2011’de
yine burada ev sahipliğini yaptığımız ve pek çok ilki gerçekleştirdiğimiz 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde, başta Sayın Bakanımız olmak üzere 33 ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının imzaladığı İstanbul
Deklarasyonu’nda belirtildiği gibi en temel amacımız olmalıdır.” sözleriyle de ülkemizde yapılan 19. Dünya İş Sağlığı
ve Güvenliği Kongresinin önemine de, İstanbul Deklarasyonuna da vurgu yaptı.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kongre, konferans, seminer
ve benzeri akademik platformların amacının, tüm dünyada
önleme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile bağlantılı yeni bilgi ve tecrübelerin alışverişine olanak tanımak olduğunu belirten Etyemez, “Bu
sayede tüm dünyadaki iş kazalarından kaynaklanan yaralanmaları ve meslek hastalıklarını azaltmak için devlet, iş-
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Konferans, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kültürünün
Geliştirilmesine Katkı
Sağlayacak
Etyemez, Konferansın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştireceğine ve bu kültürün sürdürülebilir bir nitelikte olmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Bütün bu çalışmalarımız ve ileride de yürütmeye devam edeceğimiz projelerle iş kazası ve meslek hastalığını azaltmakta, iş sağlığı ve
güvenliği kültürünü geliştirmekte ve bu alanda farkındalığı
ortaya çıkarmakta yol alabilirsek en büyük sevincimiz ve
mükâfatımız o olacaktır. Tüm bu çalışmalarımıza baktığımızda çok yol aldığımız bir gerçektir ve ülkemizdeki istatistikler de bunu doğrular niteliktedir. Yine de, meslek
hastalıklarını tamamen yok etmek ve iş kazalarını da sıfıra
indirmek için yapacak daha çok işimizin olduğu bir gerçektir. Sadece çalışanın sağlık ve güvenliğini değil toplumun
sağlık ve güvenliğinin değerini bilmek ve onu korumak adına gereken neyse yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu alandaki tüm paydaşlarımızı gelecekteki tüm çalışmalarımıza davet ediyor,
şimdiye kadar yürütülen faaliyetlerimizde desteğini ve değerli katkılarını esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Faruk
Çelik olmak üzere tüm konuklara teşekkürlerimi sunuyor
sizleri saygıyla selamlıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
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TİSK GENEL BAŞKANI TUĞRUL KUDATGOBİLİK

İ

ş sağlığı ve güvenliği alanı multidisipliner yapısı ile mühendislik, tıp, işletme, hukuk, biyoloji gibi birçok bilim
dalı ile etkileşim içindedir.
Özellikle bilimsel alandaki gelişmelerin
takibi ve söz konusu gelişmelere uyum
sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinde
temel başarı faktörlerinden biridir.

Konferansta konuşan Tuğrul Kudatgobilik, “ancak bu kadar geniş ve karmaşık bir konuda
bilimsel araştırmaların ve analizlerin, ilgililer
tarafından takibi her zaman kolaylıkla gerçekleştirilememektedir. Nitekim özellikle yeni
ortaya çıkan risklerin tespiti ve söz konusu

Küresel gelişmeler kapsamında Ülkemizin 2015 yılında

risklerle mücadele edilmesi, konuyla ilgili araştırmalar so-

dönem başkanlığını üstleneceği G20 sürecinde de temel

nuçlanmadan mümkün olamamaktadır.

çalışma konularından birinin iş sağlığı ve güvenliği oldu-

Konfederasyonumuz tüm çalışma konularında olduğu gibi
iş sağlığı ve güvenliğinde de detaylı araştırmaları ve bilimsel çalışmaları dikkate alarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bilim çevreleri ile etkileşimde bulunmamıza imkan
sağlayan bu tür platformlarda da görüşlerimizi dile getir-

ğunu vurgulamak isterim. Konuyla alakalı olarak özel bir
çalışma grubu faaliyete geçmiş olup, Avustralya’nın dönem
başkanlığı döneminde ülkemizden uzmanlar söz konusu
çalışma grubuna davet edilmiştir. Biz de TİSK olarak bir uzmanımızı görevlendirdik.

memizin hem araştırmacılar hem de diğer uzmanlar için

Konfederasyonumuz bugüne kadar G20 sürecinde göster-

faydalı olacağını düşünüyoruz.” dedi.

diği başarılı performansı, iş sağlığı ve güvenliği alanında da

G20’de Başarılı Performans
Özellikle TİSK bünyesinde yayınlanan saygın nitelikteki hakemli ve hakemsiz dergiler ile diğer yayınlarda iş sağlığı ve
güvenliğine önemli yer verildiğini vurgulayan Kudatgobilik
“Son dönemde tedarik zincirlerinde iş sağlığı ve güvenliği
yönetimi, psiko-sosyal riskler, elektromanyetik alanlar,
nano teknoloji, uluslararası bir iş sağlığı ve güvenliği standardı hazırlıkları gibi konular küresel ölçekte tartışılmakta-

azami şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir.” dedi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu eğitim ve araştırma alanlarında çeşitli fırsatlar yaratıldığını vurgulayan Kudatgobilik, “Zira iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilimsel
çalışma ve uzman ihtiyacı Kanun’un yasalaşması ile misliyle artmış durumdadır. Bu çerçevede son dönemde iş sağlığı
ve güvenliği alanında açılan yükseköğretim programlarında
önemli bir artış gerçekleştiği göze çarpmaktadır.

dır. Bugün açılışı yapılan Konferans kapsamında ILO, ISSA

Sözlerime son verirken, Dünya Kongresi’nden üç yıl sonra

ve EU-OSHA gibi uluslararası ve bölgesel uzmanlık kuruluş-

İstanbul’da tekrar bir araya gelen yerli ve yabancı uzman-

larının anılan konularda dile getirecekleri görüşler, dünya

lara, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesini temin edecek,

ölçeğinde etki doğuracaktır.

başarılı çalışmalar temenni ediyorum.” dedi.
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY
bi ile hayatını kaybetmekte, bize göre de her
gün dört işçi iş kazası sebebi ile yaşamını yitirmektedir. Bununla birlikte her gün ortalama
beş işçi iş kazası sebebi ile iş göremez duruma
gelmektedir. Rakamlara nereden bakarsak bakalım ortadaki durum ürkütücü boyuttadır.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın
Aslan da ifade etti; ülkemizde meydana gelen
iş kazalarının yüzde 90’ı örgütsüz işyerlerinde
gerçekleşmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği için
alınacak önlemler arasında en önemlilerinden
bir tanesi sendikal örgütlülüktür. Ancak ülkemizde on işçiden sadece bir tanesi sendikalı
işçidir.
Sendikalı işçi sayısının bu kadar düşmesinde
ülkeyi idare edenler birinci derecede sorumludur.

B

u konferansı düzenleyen başta Sayın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e ve
bakanlığın değerli personeline, temsil etmekten
gurur duyduğum TÜRK-İŞ adına teşekkür ediyor,
hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Konferansta konuşan Ergün Atalay, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı”nın yedincisi bugün burada gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın özverili çalışması ve
gayreti ile son iki yıldır bu konferans uluslararası düzeyde
yapılıyor. Bütün dünyada ve özellikle ülkemizde çok hassas
ve önemli bir konu olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu,
uluslararası bir platforma taşıyan Sayın Bakanımız ve çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
Bugün basına yansıyan haberler arasında Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in bir açıklaması yer alıyordu. Sayın Şimşek; ülkemizde toplanan vergiler içerisinde en büyük payın
işçilere ait olduğunu ifade ediyor. Ancak altını çizerek vurgulamak istiyorum, toplanan vergilerin içerisinde en yüksek payın değil en düşük payın işçilere ait olması, ülkedeki gelir adaletini sağlamak için azami derecede gereklidir.
Bugünkü durum vergi sisteminin mantığına dahi aykırıdır.”
dedi.

Ancak, işçi sendikalarının da kendilerini muhakeme etmesi, sendikal örgütlenmenin bu duruma gelmesindeki sorumluluklarını gözden
geçirmeleri gerekmektedir. Çünkü sendikal örgütlenmenin
mevcut durumunda az da olsa sendikalar da sorumludur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Haziran ayının başında ikinci
yılını tamamlayacak. Bu yasanın çok daha önce hazırlanıp
yürürlüğe girmesi gerekirdi. Ancak çeşitli sebeplerle yıllarca ötelenerek bu zamana kadar bekletildi. Bu yasanın
hazırlanıp yürürlüğe girmesi sürecinde Sayın Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in karşılaştığı engelleri,
sorunları en iyi bilenlerden biri de benim. Bütün olumsuzluklara rağmen bu yasanın yürürlüğe girmesinde emeği
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

İşçi Hak ve Menfaatlerini Daima Koruduk
TÜRK-İŞ geçmişten günümüze, ilkelerinden ödün vermeden işçi hak ve menfaatlerini koruduğunu vurgulayan Atalay, “Her zaman işçiden yana Türkiye’den yana olmuştur.
Ülkemizdeki demokrasi anlayışına katkılar yapmaya çalışmış, refah seviyesinin ve gelişmişlik düzeyinin artması için
mücadele etmiştir.

Sendikal Örgütlülük Önemli

Bir ülkede demokrasi, barış ve birlik beraberlik olmazsa
hiçbir şey olmaz. Ülkemize komşu bölgelerin durumu ortada. Bugün Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta siyasetde, sendikacılıkda yapamazsınız.

Atalay sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde her gün ortalama iki yüz iş kazası meydana gelmektedir. Bu iş kazaları neticesinde her gün hayatını kaybeden işçi sayısı ile ilgili
farklı görüşler yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımıza göre her gün ortalama iki işçi iş kazası sebe-

Bir şeyi açıklıkla ifade ederek konuşmama son vermek
istiyorum. Benim ülkem, sendikalarımız, Amerika’dan da,
İngiltere’den de, İsrail’den de, Almanya’dan da daha önemlidir. Bu görüşümüz dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın
da böyle olacak. Hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET GÜNDOĞDU

İ

ş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemler alınmalı. Öğretmen ihtiyacı
açık kalmayacak şekilde Ağustos ayında atamalar tamamlanmalı.
Konferansta konuşan Ahmet Gündoğdu,
Diyarbakır’da medeniyet buluşması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “DİSK’in eski genel başkanı şimdiki milletvekili, Memur-Sen’i
Diyarbakır’a, Hak-İş’i de Kayseri’ye Başbakan
mı gönderdi? Dürüst olmak lazım hem yanımıza gelmeyin diyorsunuz hem de gittiğimiz
alanlara niçin gittiniz diyorsunuz. Bu nasıl bir
çelişki? Oysa soru şu olmalı; siz Uluslararası
Sendikalar Birliği (ITUC) Genel Sekreteri’nden
emir alarak mı Taksim’i dayatıyorsunuz?
1991’den 2007 yılına kadar KESK’in ve DİSK’in
neden hiç Taksim ısrarı yok sorusunu sormak lazım. 2007
yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine denk gelmesinin
tesadüf olmadığını görmek lazım.” dedi.

Talepler Dile Getirildi
Konferansta kamu çalışanları ve çalışma hayatındaki sorunları da değerlendiren Gündoğdu, “Olmazsa olmaz taleplerimizden biri 4/C’li personele kadro verilmesidir. Yurt dışı
4/B’li sözleşmeli personel de kadroya alınmalı, aile yardımı
verilmelidir. KİT’lerdeki Üniversite mezunu işçilerin 2 sayılı
cetvele, geçirilmesini istiyoruz. Beklentilerimizden biri de
kadroya geçirilen IMD’lerin maaş mağduriyetinin giderilmesidir. 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara bir
derece verilmelidir. Akademisyenlere akademik zam ivedi
talebimizdir. Artık bahane istemiyoruz. Öğretmen ihtiyacının açık kalmayacak şekilde Ağustos ayında tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Gerekli
Önlemler Alınsın
İş sağlığı ve güvenliği hakkında da konuşan Gündoğdu, medeniyetimizin can, mal, akıl, din ve nesil emniyetine verdiği
önemi anlattı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük

bir yaşam hakkı ihlali olduğunu da vurgulayan Gündoğdu,
İslam’ın “Kendinizi tehlikeye atmayın” ilkesini hatırlatarak
alınması gereken önlemleri de sıraladı. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesine de değinen Gündoğdu, mesleki risklerin önlenmesi için koruyucu tedbirlerin alınmasına vurgu
yaptı.

Dayatma da, Israr da Yanlış
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, “500 binden fazla işsize iş buldukları”na dair cümlelerini sık duyduklarını aktararak, “Biz onların kadroya geçirilmelerini istemiştik. Bu talep
karşılandı ama bir iyilik yapılıyorken, maaşları 600-700 lira
düştü. Bu da bu arkadaşların motivasyonunu, ruh sağlığını
bozuyor” ifadelerini kullandı.
Gündoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konusuna da değinerek, “Dünyanın hiçbir alanı, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’ne kapatılmamalıdır. 2010’a
kadar devlet ‘Taksim’e girilemez’ dayatması içerisindeydi.
Yanlıştı. ‘Taksim olmazsa Emek ve Dayanışma Günü kutlanmaz’ demek, ‘Sözümüzü haykıramayız’ demek de ona
benzer bir yanlış” diye konuştu.
Gündoğdu, Konferansın hayırlı, faydalı ve başarılı geçmesi
dileğiyle kazasız günler diledi.
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
rimizin en sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması, işverenlerimizin ise ekonomik olarak bu
düzenlemeden zarar görmemeleri için elimizi
taşın altına koyduk. Her ölçekten işletmenin,
sanayicimizin, tüccarımızın görüşlerini ilettik.
Bakanlığımızla kol kola çalıştık” diye konuştu.
Bakanlığımızın düzenleyeceği her türlü seminer, toplantı ve konferanstan üyelerimizin ve
onlara bağlı işverenlerin haberdar edilmesi için
duyurular yapıyoruz, bilgilendirme notları düzenliyoruz.

VII.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nın açılışında konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, işçisiyle
aynı sofrada yemek yiyen, onunla aile olan bir gelenekten geldiklerini hatırlatarak, “Birinin parmağının ucuna zarar gelse içimiz kanar. Bu sebeple iş
güvenliği bizler için son derece önemli” dedi.
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen konferanstaki konuşmasında herhangi bir ihmal yüzünden bir insanın
iş göremez hale gelmesi ya da en kötüsü hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu “Biz TOBB olarak bugüne kadar bu anlayışla çalıştık, uygulamaların takipçisi olduk. Bundan sonra da sürece ilişkin
her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

İşçilerle Birlikte Çalıştık, Ter Döktük
İşçilerle birlikte çalıştıklarını ve kazanmak için beraber ter
döktüklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bakanlığımız da bu
konuda oldukça hassas. Son dönemde iş sağlığı ve güvenliğini müstakil bir kanun haline getirerek, bu konuya
verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdiler. Biz de
iş alemi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın
“Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir” sloganı ile
adım attığı bu yolda kendilerine destek olduk. İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun hazırlık aşamasından itibaren, işçile-
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Hisarcıklıoğlu, “Bunlara paralel olarak işletmelerimizden geri dönüşler de alıyoruz. Bildiğiniz
gibi işletmelerimizin %98’i KOBİ’lerden oluşuyor. Ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerin
zarar görmeden işçilerine en iyi ortamı sağlayabilmeleri önceliğimiz olmalı. Bu noktada KOBİ’lerimize, sürece uyum sağlayabilmeleri için destek olmamız lazım. Özellikle, 10’un altında işçi çalıştıran işletmelere
verilen devlet desteğinin 50’nin altında işçi çalıştıran tüm
işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi son derece
önemli.” dedi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile “iş güvenliği uzmanlığı” teriminin daha sık duyulmaya başlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, Kanun uyarınca, her işletmenin çalışan sayısına göre
kendisine rehberlik edecek en az bir iş güvenliği uzmanının
bulunması veya bunlardan hizmet alması gerektiğine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Biz her fırsatta, mevcut iş güvenliği
uzmanlarının sayısının yeterli olmadığını dile getiriyoruz”
derken, yeterli sayıya ulaşabilmek için bu uzmanların da
yetiştirilmesi, eğitim programlarının artırılması gerektiği
üzerinde durdu.
Bakanlığın bu çağrıya kulak vererek, piyasanın ihtiyaç duyduğu yeterli uzman sayısına ulaşabilmek için çalışmalara
başladığını bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bu çalışmaların hızlandırılarak piyasadaki iş güvenliği uzmanlarının
artırılması ile işletmelerimiz daha rahat nefes alacaktır.
Yeni kanunun yükümlülükleri ile işçilerin artık düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor, iş yerlerindeki riskler belirleniyor,
işçiler düzenli eğitimlere tabi tutuluyorlar. Bu gelişmelerin
sonucu olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizin
başarı grafiği yükseliyor, işçimiz sağlıklı ve güvenli koşullarda üretmeye devam ediyor.”
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HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

H

AK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara
olan iş kazalarının oluşturduğunu belirterek,
Türkiye’de iş kazalarında kaybedilen kişi sayısının, ülkenin dünya ölçeğinde ön sıralarda
yer almasına neden olduğuna, iş kazalarının,
kayıt dışılığın olduğu ve sendikal örgütlülüğün bulunmadığı yerlerde fazlalaştığına dikkat çekti.
Arslan, Konferansta yaptığı konuşmada, meslek
hastalıklarıyla ilgili olarak Türkiye’nin veri tabanı
olmadığını vurgulayarak, meslek hastalıklarıyla ilgili bir harita olması ve bu verilerin güncellenerek,
Türkiye’nin gerçeklerine uygun hale getirilmesi
gerektiğini söyledi. Yaşanan her olaydan sonra
söylendiği gibi “Ölümler kader değildir, iş cinayetleri kader değildir” diyen Arslan, “İş cinayetleri önlenebilir, yeter
ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın, yeter ki her çalışmanın
öznesi insan olsun” dedi.
Ülkemizde meslek hastalıklarının teşhisi ile ilgili çalışmaların
sadece meslek hastalıkları hastanelerinde yürütüldüğünün
altını çizen Arslan, “Hastanelerin sorumluluk alanları çok geniş ancak bu alanlarda hakimiyet sağlayabilecek gezici hizmet
ekipleri yetersizdir” dedi.
İş kazası ve meslek hastalıklarının daha çok sendikasız işyerlerinde yaşadığına dikkat çeken Arslan, “Sendikasız ve denetimsiz işyerlerine bir de kamunun denetim zaafları eklenince
iş kazası ve meslek hastalıkları kaçınılmaz olarak meydana
gelmektedir. Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması iş sağlığı
ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin
artması sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, çalışma hayatında kamu düzenin sağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. Diğer taraftan işçi ve işverenlerin bilinçlendirilmesi
iş kazası ve meslek hastalıklarında azalma sağlayacaktır” dedi.

HAK-İŞ Olarak İş Sağlığı Güvenliği Kültürünün
Oluşturulması İçin Büyük Çaba Sarf Ediyoruz
HAK-İŞ’in iş sağlığı ve güvenliğini temel öncelik alanlarından biri
olarak değerlendirdiğini ve gereğini yaptığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
“Konfederasyonumuz bünyesindeki; HAK-İŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi; HAK-İŞ ve üye sendikalarının iş sağlığı ve güvenliği
komitesi başkanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma

yapan avukat, uzman ve danışmanlardan oluşmaktadır. HAK-İŞ
olarak iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşturulması için büyük
çaba sarf ediyoruz. Her yıl hem konfederal düzeyde hem de
sendikalarımızca gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmaları ile binlerce üyemize eğitim veriyoruz. Amacımız iş sağlığı ve güvenliği
kültürüne ulaşan ve eğitim yolu ile bilgilendirilen, bilinçlendirilen, bilgili, eğitimli bir işçi toplumu yaratmak. Bu çerçevede
ÇASGEM ile de çok yakın işbirliği gerçekleştiriyoruz. 2010, 2011,
2012, 2013 yıllarında yaptığımız ortak çalışma ile 10 binin üzerinde üyemize sertifikalı eğitim gerçekleştirdik. Yaptığımız eğitimlerle iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşturulmasına yönelik önemli bir bilinçlendirme yaptık, şimdi bu sağlam temelin
üzerine yeni mevzuatın getirdiklerini inşa ediyoruz. Geçtiğimiz
dönem iki ayrı eğitim programı uyguladık. Hem İş sağlığı kurullarında görev yapan temsilcilerimize eğitim verdik. Diğer
taraftan sektör bazlı çalışmalara başladık. Bu çerçevede ilk
olarak metal sektörüne yönelik iş sağlığı güvenliği eğitimlerini
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı aynı
gayretle sürdüreceğiz.”

“Önce Güvenlik” Anlayışı Benimsenmeli
Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak
ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasının iş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı olması gerektiğini belirten Arslan, “Önce
üretim anlayışı değiştirilmeli, insana saygı temelinde önce güvenlik anlayışı benimsenmeli ve bunun gerekleri işverenden işçiye kadar üretim sürecinde her kademede görev alanlara anlatılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması Devletin,
işverenin ve işçinin sorumluluğunda bir alandır. Tüm kesimler
bu sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir” dedi.
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KAMU-SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK
dönemde, kapitalizmin acımasızlığı, sermayeemek ilişkileri ve paylaşım sürecinde, çatışma
ve toplumsal kaosu yaratmıştır.” dedi.

Sendikal Hareket Olmazsa
Olmazımız
Koncuk, “Sendikal hareket, işte bu çatışma süreci içinde paylaşım ve yönetim sorununa çözüm getiren toplumsal bir olgu olarak ortaya
çıkmıştır.
Çalışma şartlarının iyileşmesi, demokrasinin
gelişmesi, insan hakları kavramının ortaya
çıkması, yönetişim anlayışının benimsenmesi;
temelde sivil toplum olgusunun başarısı olarak
kabul edilecek sonuçları doğurmuştur.

U

luslararası Çalışma Örgütü’nün ve Uluslararası
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Değerli Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları; bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği Konferansı’nda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, Konferansın hayırlı olmasını diliyorum.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre ülkemizde günde
205 iş kazası gerçekleştiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini
ve 6 kişinin de iş kazası nedeniyle, iş göremez hale geldiğini
belirten Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Konferansın süreceği üç gün boyunca yalnızca Türkiye’de, yaklaşık
615 iş kazası yaşanacak, 6 çalışanımız daha hayatını kaybedecek, 18 vatandaşımız da çalışamaz hale gelecektir.

Emeği, çalışanı ve çalışanlar için yapılan yatırımları bir maliyet unsuru olarak görme yanlışı; Endüstri
Devrimi’nin üzerinden 300 yıl geçmiş olmasına rağmen,
%98 oranında önlenebilir olan iş kazalarının ve %100 oranında önlenebilir olan meslek hastalıklarının hâlâ emek
dünyasının çözemediği bir sorun olarak kalmasına neden
oluyor.
Bugün, çalışanı ve çalışan için yapılan yatırımı, maliyet artırıcı unsur olarak gören bu algıyı değiştirme zorunluluğumuz bulunuyor.” dedi.
Kâr da, teknolojik ilerleme de, gelişme de insan için var.
İnsanlar daha rahat yaşasınlar diyen Koncuk “İnsanın olmadığı, insan hayatının, yılsonu bilançolarındaki artı bakiyelerden daha değersiz olduğu bir dünyada, bütün değerler
anlamını yitiriyor.

Bu rakamların yalnızca resmi kayıtlara dayandığı düşünüldüğünde, kayıtlara girmeyen kazalarla birlikte yaşanan can
ve mal kaybının çok daha büyük olduğu görülecektir.

Martin Luther’in dediği gibi “Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi
yüzmeyi öğrendik, fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. İnsan gibi yaşamak...”

Yapılan araştırmalar, iş kazalarının yüzde 98’inin, meslek
hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğunu ortaya
koymuştur. Öyle ise iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybettiğimiz değerlerimiz, acı bir ihmalin kurbanı
olmaktadırlar.

Ben, yeniden insan gibi yaşamayı hatırlayacağımız, emeğin en yüce değer olduğu gerçeğini idrak edip, insan için
yapılacak yatırımlarla hayatı güzelleştireceğimiz, iş kazası
ve meslek hastalıklarının son bulması için gerekli farkındalığı yaratabileceğimiz bir sürecin başlangıcı olması dileklerimle, bu Konferansın gerçekleştirilmesinde emeği geçen
tüm yetkililere teşekkür ediyor, hepinize şahsım ve Türkiye
Kamu-Sen adına saygılarımı sunuyorum.” dedi.

İşçilerin çok uzun çalışma süreleri, çok kötü çalışma şartları, çok düşük ücretler ile çalışmak zorunda kaldıkları bu
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Y

ayımlanan Kanun ile alt düzenlemeleri ne kadar iyi olursa olsun,
Kanun’un amacına ulaşması; ancak,
bütün paydaşlarca benimsenmesi ve
uygulamaya geçirilmesi ile mümkündür.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugün
burada, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı için toplanmış bulunmaktayız.
Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının
iyileştirilmesi ve bir güvenlik kültürünün oluşturulması adına hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’un alt
düzenlemeleri çeşitli tarihlerde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Çalışma hayatında yer alan
tüm tarafların, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimseyip kabul etmesi, karşılıklı anlayış,
işbirliği ve dayanışma içinde olması; sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum nihai
hedef olan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en alt düzeye
düşmesini sağlayacaktır.” dedi.
TESK Başkanı Konfederasyon olarak; “6331 sayılı Kanun’un
uygulanması ve tanıtımı amacıyla, düzenlenen toplantılara
katılım sağladık. Teşkilat düzeyinde toplantılar tertipledik.
Mevzuat düzenlemelerine görüş bildirmek suretiyle gelişmeleri teşkilatımıza duyurduk. Bu şekilde Bakanlığımıza yardımcı olduk. Bundan sonra da yardımcı olmaya ve konunun
önemini tüm teşkilatımıza anlatmaya devam edeceğiz.

tadır. Devletimizce halihazırda, 10’dan az çalışanı bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine iş sağlığı
ve güvenliği hizmetleri için maddi destek verilmektedir.
Ancak desteğin kapsamının genişletilmesi ve miktarının artırılması, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan esnaf ve sanatkarımızın sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Böylelikle de,
ülkemizde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları ciddi
oranda azalacak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürü yerleşebilecektir.
Bu duygu ve temennilerle, burada sizlerle birlikte olmaktan
temsil ettiğim camiam adına duyduğum mutluluğu bir kez
daha ifade ederek, Konferansın başarılı geçmesini diliyor ve
sizlere en derin saygılarımı sunuyorum.”

İşyerlerinde Verim ve Kalitenin Artması
İçin Çalışanların Sağlık ve Güvenliğine
Öncelik Verilmeli
İşyerlerinde verim ve kalitenin; çalışanların sağlık ve güvenliğine öncelik verilmek suretiyle artacağını öngörüyoruz. Ancak, bu kapsamdaki iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinin esnaf ve sanatkarların altından kalkabileceği ölçüde
tutulmasının önemli ve gerekli olduğunu burada belirtmek
isterim.” dedi.
Palandöken sözlerine şöyle devam etti; “Esnaf ve sanatkarlarımızın büyük çoğunluğu 10’dan az personel çalıştırmak-
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DİSK GENEL BAŞKANI KANİ BEKO
mi rakamlara göre kayıtlı taşeron işçi sayısının
2002-2011 yılları arasında 387 binden 1 milyon
687 bine yükseldiğine işaret eden Beko, iş cinayetlerinin önemli kısmının taşeron firmalarda gerçekleştiğini kaydetti.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na değine Beko,
şunları söyledi: “Bu yasa kamusal bir hizmet
anlayışıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak ve sonrasında ortadan kaldırmak
hedefiyle çıkarılmış bir yasa olmaktan uzaktır.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sistemi işlemez
hale gelmiş, dolayısıyla çökmüş bir yapıdır.”
Beko, çalışma yaşamında yapılması
gerekenleri şöyle sıraladı:

K

onferansta konuşan DİSK Genel Başkanı Kani
Beko, “Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili özerkdemokratik bir kurumsal yapının oluşturulması
gerekir.” dedi.

Beko, “Tüm dünya 1 Mayıs’ta hukuku, adaletsizliği, vicdanı ayaklar altına almış hükümeti kınamaktadır. 2011 ve
2012’de bayram gibi 1 Mayıs kutladığımız meydan iktidar
partisinin canı istiyor diye yasaklanmak istenmektedir. Gerekçe sunmadan akıl dışı hukuk dışı bir yasakla insanlık dışı
yöntemler hayata geçirildi. Sayın bakan 1 Mayıs’tan sonra
bazı açıklamalarda bulundu. ‘Sendikacılık taksim değildir’
dedi. Ancak unutulmamalı ki hukuk dışı, akıl dışı, vicdansız baskılara biat ederek emek mücadelesi yürütülseydi,
bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı burada olamazdı. Unutmayalım ki çalışma yaşamının belirli standartlara
kavuşması için devletin sorumlu olması, emek hareketinin
bağımsız mücadelesi ile sağlanmıştır. Yani bugün böylesi
bir bakanlık varsa 1 Mayıs’ı yaratanlar sayesindedir” dedi.

Taşeron Yasaların
Kör Noktası Haline Geldi
Taşeron sisteminin adeta yasaların kör noktası haline
geldiğini kaydeden Beko, yasal ihlallerin en çok kamuda
gözlenmesinin ise bu hukuksuzluğun siyasal iktidarın bir
tercihi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’de res-
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Sendikal özgürlüklerinin alanın geliştirilmesi ve toplu sözleşme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Sendikalar ise bu alanı
temel örgütlenme ve mücadele alanlarından biri
olarak ele almak durumundadır.
 Taşeron ve güvencesiz üretim sisteminin tamamen
yasaklanması ve/veya ciddi denetim ve sınırlama
getirilmesi için yine samimi/etkin bir mücadele çabasının ortaya konulması gerekmektedir.
 Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili özerk-demokratik
bir kurumsal yapının oluşturulması gerekmektedir.
Böylesi bir yapının, sendikalar, meslek odaları ve
birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması için ısrarcı
bir çabanın gösterilmesi gerekmektedir” dedi.
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İ

ş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeli, önleyici tedbirler maliyet olarak
görülmemeli.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, yaptığı konuşmada, “AİHM kararına rağmen İstanbul
adeta yasak bir kent haline çevrilmiştir. 1
Mayıs’ta yaşanan şiddeti kınıyorum. Bakan’ın
3 gün önce sarf ettiği suçlayıcı ifadelere yanıt
vermek zorundayım. Bakan ‘1 Mayıs’ta işçilerden almış oldukları aidatın ne kadarını işçilerin
hayatını kaybetmemesi için harcıyor, bunun
hesabını versinler. Sendikacılık demek, ücret
sendikacılığı değil’ demiştir. Her 100 işyerinden sadece 3’ünü denetleyebilen bakanlığınız,
iş cinayetlerinin önüne geçmek için ne kadar
bütçe ayırmıştır. İşsizlik Fonu’nun ne kadarını
işsizler için kullanıyorsunuz.” dedi.
Lami Özgen “VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği” Konferansı açılışında yaptığı konuşmada, “Tüm dünyada coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Türkiye ve Kamboçya işçilerine,
emekçilerine deyim yerindeyse zehir edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2008 yılında İstanbul Taksim’de
yaşananlara ilişkin kararına rağmen İstanbul adeta açık bir
cezaevine, yasak bir kent haline çevrilmiştir” dedi.
İşçilerin haklarının her gün çiğnenmeye devam edildiği bir
ülkede buna karşı en çok mücadele eden sendikaların, konfederasyonların “seksenli yılların sendikacılık anlayışı”nı savunmakla suçlamanın kolay olduğunu belirten Özgen, ”Biz
mücadelemizin hiçbir döneminde iktidar güdümlü-yandaş
sendikal anlayıştan yana olmadık. Bugün de böyle bir anlayışı savunmamızı beklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur”
diye konuştu.

Her İki İşçiden Biri Taşeron Firmalarda
İstihdam Edildi
İş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada olduklarını vurgulayan Özgen şunları kaydetti:
“Resmi rakamlara göre yılda ortalama binden fazla çalışanhayatını kaybetti. 2002 yılında 350 bin olan taşeron istihdamı resmi rakamlara göre 2 milyona yaklaştı, gerçekte
ise her iki işçiden biri taşeron firmalarda istihdam edildi.1

milyona yakın çocuk işçilik yapmak zorunda bırakıldı. Sadece 2013 yılı içinde en az 89 çocuk işçi hayatını kaybetti.
Gerekli önlemler alınmadığı için grizu patlamasında hayatını kaybeden maden işçileri için hükümetin en tepesindeki
isim ‘ölüm bu mesleğin kaderinde var’ dedi, yine 30 maden
işçisinin hayatına mal olan bir başka facia hakkında dönemin Çalışma Bakanı ‘fiziki olarak güzel öldüler’ gibi yakışıksız ifadeler kullandı. Geçtiğimiz yılın başında Zonguldak
Kozlu’da 8 madencinin öldüğü facia hakkında işverenin;
hayatını kaybeden her işçi için 3 bin TL bedel ödemesini
öneren raporun altına imza atan Çalışma Bakanlığı İş Teftiş
Kurulu. Bir ülkede hala gerekli önleyici tedbirlerin maliyet
olarak görülmesinden kaynaklanan can kayıplarının adı iş
kazası değil seri iş cinayetidir.”
“İş kazalarında dünya üçüncüsü olan bir ülkenin nasıl olup
da meslek hastalığı görülme sıklığı açısından dünya ortalamasından 100 kat daha iyi olduğunu anlatmayacaklar. Bakanlığın kültür eksikliğini sorunun temeline koyması temel
hatalardan biridir. Bunun için de Bakanlıkta, yaşanan kazalarda daha çok çalışanı suçlayan, sorunu toplu önlemlerden
çok bireysel önlemlere indirgeyen bir bakış açısı hakimdir.
Oysa Türkiye’nin bu alandaki yapısal sorunlarının temelinde, gerek işveren kesimi gerek kamu işvereni olan ve çalışma yaşamını düzenleme konumundaki devletin tercih ettiği ekonomik politikaların belirleyici olduğu açıktır.” dedi.
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ILO TEMSİLCİSİ SEIJI MACHIDA
durumundayız. Hangi adımlar atılacak. Sağlık
ve güvenliğin iyileştirilmesi için işyerinde hem
yöneticilere hem de çalışanlara önemli görevler düşmekte. Bu noktada her bir işyerinin güvenliğinin artırılması gerekmekte.” dedi.
Çalışma ortamındaki gerek güvenlik gerekse
sağlık yönünden tehlikeli olan durumların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Machıda “Ne
var ki işyerlerinde sağlık ve güvenliğin düzene
sokulması için ülkelerin stratejik planı olması ve bu plana uyumlu bir eyleme gidilmesi
gerekir. 2003 yılında Çalışma Konferansında
kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Küresel
Stratejisine uyumlu olarak ulusal düzeyde bir

S

ayın Faruk Çelik, Kıymetli temsilciler, değerli
katılımcılar, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve
Güvenliği Konferansın’ da sizlere hitap etmekten
dolayı çok mutluyum. ILO Genel Direktörü
Guy Rider adına bu başarılı organizasyonu ve
organizatörleri tebrik ediyorum.

Konferansta konuşan ILO İSG Baş Danışmanı Seiji Machida “Çalışanların sağlığı ve işyerlerinin güvenli olması 1919
yılında kurulan ILO’nun en önemli önceliklerinden biri olmuştur. ILO, son yıllarda kabul edilebilir çalışma konseptini
ortaya koymaktadır. Hepimiz çalışmak zorundayız. Ancak
“çalışma” kabul edilebilir noktada olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği de bu kabul edilebilirliğin kilit unsurlarından biridir.

program uygulanması veya sağlam bir teşvik
başlatılması gerekir. Bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma
ortamının temel insan hakkı olduğunu dünyadaki bütün
ülkelerde tanınması lazım. Bu amaç doğrultusunda da daha
güvenli daha sağlıklı iş yerlerinin oluşturulması için üst düzeyde siyasi kararlılık gerekir. İş kazaları ile ilgili ulusal verilerin sağlıklı bir şekilde toplanacağı bir veri sistemi olmalı.
Ulusal bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin geliştirilmesi lazım bunun için de hem iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hem
de gerekli sigorta mekanizmaları ve iş yerlerindeki sağlık
ve güvenlik kapasitesinin artırılması için gerekli işlemlerin
yapılması lazım. Gerekli eğitimler verilerek iş güvenliği yetkilileri yetiştirilmeli.” dedi

Kabul edilebilir çalışma kavramı küresel olarak onaylanmış

Machida “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iş sağlığı güvenliği

olsa bile hala birçok ülkede güvensiz ve sağlıksız çalışma

alanında gerçektende Uluslararası alanda aktif çalışmakta.

koşullarından dolayı çalışanlar hayatını kaybetmektedir.
ILO’ nun tahminlerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yaklaşık olarak yılda 2.3 milyon çalışan hayatını kaybetmektedir. İnsanların çektiği sıkıntılar yanında
ekonomik olarak da bir kayıp söz konusudur, bu kaybın
küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın %4’üne eriştiği tahmin
edilmektedir.

2011 yılında Türkiye 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya
Kongresine ev sahipliği yaptı ve bugüne kadarki en büyük
kongreydi ve 33 tane Bakanın katılımıyla gerçekleştirilen
başarılı bir organizasyondu. Ayrıca Türkiye 187 sayılı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini de onayladı.
Tüm bunlara bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti iş sağlığı ve
güvenliği konusunda önemli ve değerli çalışmalar yapmak-

İşte bu nedenle hem insanlığın çektiği sıkıntıları hem de

tadır. Bu Konferansın herkese faydalı ve güzel bir toplantı

ekonomik kayıpları azaltmak için bu durumu düzeltmek

olmasını diliyorum.” dedi.

18

VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

2

Özel Bülten
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Rüçhan IŞIK
Prof. Dr. Nazmi BİLİR
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
TEKNİK
Prof. Dr. Ali İhsan ACAR
Prof. Dr. Ayşe MURATHAN
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN
Prof. Dr. Bülent AKAY
Prof. Dr. Cevza CANDAN
Prof. Dr. Ekrem MANİSALI
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN
Prof. Dr. Kerim DURAN
Prof. Dr. Kürşad DÜNDAR
Prof. Dr. Metin SALAMCI
Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ
Prof. Dr. Mustafa KURT
Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN
Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU
Prof. Dr. Osman BABAARSLAN
Prof. Dr. Ömer KELEŞ
Prof. Dr. Rafet ARIKAN
Prof. Dr. Şule ALTUN
Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER
Prof. Dr. Veli DENİZ
Prof. Dr. Zehra SARIÇİÇEK
Doç. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY
Doç. Dr. Kenan YILDIRIM
Doç. Dr. Kurtuluş BORAN
Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN
Doç. Dr. Nazmi Erhan YAŞITLI
Doç. Dr. Senayi DÖNMEZ
Doç. Dr. Uğur ÖZCAN
Doç. Dr. Yasin Dursun SARI
Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil GEREK
Yrd. Doç. Dr. Murat LÜY

SAĞLIK
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ
Prof. Dr. Alp ERGÖR
Prof. Dr. Aytül ÇAKMAK
Prof. Dr. Emel ÖZCAN
Prof. Dr. Ferdi TANIR
Prof. Dr. Mustafa İLHAN
Prof. Dr. Nazmi BİLİR
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Doç. Dr. Meral SAYGUN
Doç. Dr. Sibel KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi

SOSYAL
Prof. Dr. Güngör TURAN
Prof. Dr. Kamil TÜĞEN
Prof. Dr. Muhammet Fatih UŞAN
Prof. Dr. Murat ŞEN
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Prof. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCA
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Prof. Dr. Zeki PARLAK
Doç. Dr. Fuat BAYRAM
Prof. Dr. Kadir ARICI
Doç. Dr. Kamil ORHAN
Doç. Dr. Levent AKIN
Yrd. Doç. Dr. Cihan Selek ÖZ

Epoka Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
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Konferansın
içinden

20

45

farklı ülkeden gelen ve alanlarında öncü bilim insanları, akademisyenler,
uzmanlar, bürokratlar, sektörde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen “VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” uzun bir hazırlık süreci ve bilimsel danışma kurulu, bilim
kurulu ve organizasyon komitesinin özverili çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Konferans hazırlıkları kapsamında ihale süreci ile birlikte bilimsel danışma kurulu kuruldu. Bu
kurul tarafından 56 alt başlık içerisinden 38 alt konu başlığı belirlendi. Bilimsel danışma kurulu
koordinatörlüğünde 59 akademisyen tarafından 349 bildiri özeti incelendi. Bu bildirilerden 212
bildiri özeti sözlü sunum, 132’si ise poster sunumu olarak kabul edildi.
Bu konu başlıkları altında yapılacak olan oturumların ve diğer konferans faaliyetlerinin etkin bir
biçimde yürütülebilmesi ve konferans katılımcılarının memnuniyeti için İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü Kasım Özer başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.
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Organizasyon komitesince, konferansın duyurulması ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla konferansa
katılmak isteyenlere web sayfası aracılığı ile online ön kayıt
hizmeti sağlandı. SGK, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlükleri, özel
sektörden 4000’i aşkın firma, Eğitim Kurumları ve OSGB’ler,
Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, Sendikalar,
KİT’ler, Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları, OSB Başkanlıkları,
Ulusal İSG Konseyi Üyeleri ve 19. Dünya kongresine katılan
yerli ve yabancı konukları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilerek konferans geniş kitlelere duyuruldu. Konferans
öncesi tüm oturum, eğitim kursları, teknik turlar ve diğer
organizasyon ile ilgili tüm hazırlıklar organizasyon komitesi
koordinatörlüğünde eksiksiz bir şekilde tamamlandı.
Tüm bu ön hazırlık sürecinin ardından, ilk olarak 19. Dünya
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde düzenlenmiş ve başarı
sağlamış eğitim kursları, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda da açılış gününden bir gün önce düzenlendi ve yoğun bir ilgi gördü.
Özellikle maden, inşaat ve metal gibi çok tehlikeli sektörler için risk değerlendirmesi ve uygulaması adına farklı ve
basit bir yaklaşımı katılımcılara aktarmayı amaçlayan Risk
Değerlendirmesi ve Uygulaması Eğitimi ile Prof. Dr. Emel Özcan, Fizyoterapist Akın Başkent ve Hemşire-Yoga Eğitmeni
Başak Yüksel’in bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştığı
Ofis Ergonomisi Eğitimi yoğun ilgi gördü.
Katılımcılar gün içerisinde verilen aralarda eğitimler ile ilgili görüş alışverişinde bulunma imkânı buldu. Her kurs sonunda katılımcılara kurs sertifikaları eğitimciler tarafından
takdim edildi. Eğitim süresince uygulanan memnuniyet
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anketlerinde kursların öğretici, uygulamaya yönelik ve iş
sağlığı ve güvenliğine farklı bir bakış açısı kazandırması açısından son derece başarılı olduğu ve bundan sonraki organizasyonlarda da bu tür eğitimlere yer verilmesi gerektiği
sonucuna varıldı.
Eğitim kursları ile eş zamanlı olarak Konferans, ICOH, WHO
CC/SEENWH, ENETOSH ve OIC-OSHNET gibi uluslararası kurum ve kuruluşların toplantılarına da ev sahipliği yaptı.
Toplantılar sonrasında düzenleyici kuruluşlar ile yapılan
görüşmelerde, bilgi ve birikimlerin aktarılması ve iş sağlığı
ve güvenliği alanında çalışan ve konu ile ilgili olan kişilerle
tanışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı sağlandı.
Eğitim kurslarının başarısının ardından 5 Mayıs Pazartesi
günü görkemli bir açılış töreni ile konferans başlamıştır.
Açılış töreni konuşmaları öncesinde İzmir Türk Dünyası
Dans ve Müzik Topluluğu benzersiz bir müzik ziyafeti sunmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için yarattığı
“Güven Usta” karakterinin kendine has anlatımıyla “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kalbi İstanbul’da Atıyor” temasını barındıran fon önünde gerçekleştirilen açılış konuşmaları yoğun
bir ilgili ile işlendi.
Açılış konuşmalarının ve sabah oturumunun ardından bilimsel danışma kurulu tarafından daha önce belirlenen 10
ana başlığın 5’inin eş zamanlı olarak 5 ayrı salonda sunumuna geçildi. Bu ana konu başlıkları günümüzde iş sağlığı
ve güvenliği açısından önemli ve güncel olan konular arasından seçilerek ve katılımın çok olacağı düşüncesiyle oturumlar Haliç Kongre Merkezi ana salonlarında düzenlendi.
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Özel Bülten
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İSG ETKİLERİ
Kırıkkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Birgören’in
oturum başkanlığı ve Ertuğrul Alp, Dr. David J. Knowles, Doç. Dr. Ali Fuat Güneri ve İSG Uzmanı Ahmet
Ersoy’un katılımıyla “Risk Değerlendirmesi ve İSG Etkileri” ana oturumu Haliç Salonunda gerçekleştirildi.
Oturumda Türkiye ve Dünya genelinde risk değerlendirmesi, kavramsal ve pratik önerilerle tartışıldı.

TAŞERONLAŞMA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
başkanlığında ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Fatih Uşan, Uludağ Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Yusuf Alper, HAK- İŞ’den Dr. Osman Yıldız, Gazi
Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Aydınlı, TÜRKİŞ’den Ramazan AĞAR, TİSK’den Cengiz Delibaş ve
DİSK’den Necdet Okcan’ın katılımlarıyla “Taşeronlaşma ve Çalışan Güvenliği” ana oturumu Sadabat Salonunda yapıldı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile Taşeronlaşma ilişkisi ele alındı.

İŞYERLERİNDE İSG’NİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ
ILO’dan Seiji Machida başkanlığında ve ILO’dan Kadir
Uysal, ICOH adına Prof. Dr. Alp Ergör, SESRIC’den
Prof. Dr. Savaş Alpay, DGUV (IFA)’da Prof. Dr. Dietmar Reinert’ın katılımıyla gerçekleşen “İşyerlerinde
İSG’nin Güçlendirilmesinde Uluslararası Kuruluşların
Rolü” başlıkla ana oturum Eyüp Salonunda yapıldı. İş
Sağlığı ve Güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar
ile gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde konularında
uzman kişilerle önemli bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirildiği değerlendirmeleri yapıldı.
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İŞYERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİNDE SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Nazmi Bilir başkanlığında ve Acıbadem
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Makedonya İş
Sağlığı Enstitüsü’nden Prof. Dr. Jovanka Bislimovska,
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurhan İnce ve Dr.
Kadir Atlı’nın katılımıyla “İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ana oturum
Fener Salonunda, işyerlerindeki sağlık ve gözetimi ve
meslek hastalıkları tanı sürecinde yaşanan sorunlar
ve çözüm önerileri tartışıldı.

HARİCİ İSG HİZMET SUNUMUNDA DENEYİMLER
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İSG Uzmanı Mustafa
Tülü’nün katılımıyla “Harici İSG Hizmet Sunumunda
Deneyimler” konulu ana oturum Tophane Salonunda
yoğun bir ilgi altında gerçekleştirildi. Bu oturumda
Almanya örneği ile Türkiye uygulamalarından bahsedilerek, Türkiye’de hizmet veren birimlerin durumları,
beklentileri ve gelecekleri tartışıldı. Türkiye’de hizmet
veren OSGB’lerin standartları ve tercih edilme nedenCIOP-PIB’dan Prof. Danuta Koradecka başkanlığında
ve ISSA Elektrik Bölümü Sektörü’nden Olaf PETERMANN, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Sedat Gülay,
İSG HEDER’den Yrd. Doç. Dr. Turhan Şalva, Çalışma ve
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leri ile OSGB istatistiklerinin günümüze kadar nasıl bir
eğilim sergilediği ve gelecekte ne gibi bir grafik ortaya
konabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca, OSGB yapılanmasının avantaj ve dezavantajlarından bahsedildi.
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2

Özel Bülten
Açılış günü ana oturumların ardından sözel bildiri sunumları 8
ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu sunumların
ardından ve İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu’nun konseri
ile birlikte açılış kokteyli düzenlenerek ilk gün tamamlandı.
Ayrıca tüm etkinlik boyunca belirlenen poster alanlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan diğer çalışmalar poster halinde
sergilendi.
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Konferansın ikinci günü sabah oturumunda diğer 5 ana konu başlığı altındaki oturumlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE NELER YAPILABİLİR?
Haliç Salonunda Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Bahtiyar Ünver başkanlığında ve Çukurova
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Serin Mezarcıöz, Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Enes Gündüz, Düzce
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yunus Biçen ve TÜPRAŞ’tan
Oğuz Yıldız’ın katılımıyla “İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir?” konusu ele alındı. İş kazalarının
oluş nedenleri bu konuda yapılan saha araştırmalarına atıfta bulunuldu. İş kazalarının önlenmesi konusu
işveren, iş güvenliği uzmanı, çalışan boyutuyla tartışılarak önlenmesi için çalışma ortamında yapılabilecek iş ve işlemler vurgulandı. İyi uygulama örnekleri
paylaşıldı.

MESLEK HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR VE
TESPİT EDİLEBİLİR Mİ? NASIL?
Sadabad Salonunda WHO’dan Dr. Elizabet Paunovic
başkanlığında ve Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Salih Çalık, WHO’dan Dr. Aliya Kosbeyeva, Prof. Dr. İbrahim
Akkurt, Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe
Gül Güven’in katılımıyla “Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl?” konusu tartışıldı.
Yapılan sunumlarda tarihçesinden günümüze meslek
hastalıkları alanında gelişmeler ve yaşanan sıkıntılar
aktarıldı. Başarılı çözüm örnekleri paylaşıldı. Mevcut
sorunların giderilmesi ve meslek hastalıklarının tespitine yönelik öneriler dile getirildi.

MADENLERDE PATLATMA VE İSG
Eyüp Salonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan Kasım ÖZER başkanlığında ve ISSA
Madencilik Sektörü’nden Hans Georg Beyer, RAG’dan
Martin Hanelt, Maxam GmbH’den Willi Offermann ve
RAG’dan Martin Hanelt’in katılımıyla ”Madenlerde
Patlatma ve İSG” konusu işlendi.
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Özel Bülten
KOBİ’LERDE İSG
Fener Salonunda DGUV (IFA)’dan Prof. Dr. Dietmar
Reinert başkanlığında ve İkitelli OSB’den Nihat Tunalı, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Naci Yıldız,
Ekonomi Bakanlığı’ndan Jülide Çermikli ve TNO’dan
Jan Michiel Meeuwsen’in katılımıyla “KOBİ’lerde İSG”
konusunda özellikle Makedonya, Polonya ve ülkemizdeki KOBİ’lerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut
durum ortaya konularak sorunlar ve çözüm önerileri
tartışıldı.

ULUSAL DÜZEYDE İSG POLİTİKASININ
UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ
Tophane Salonunda Bilkent Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Rüçhan Işık başkanlığında ve Almanya İş ve Sağlık Enstitüsü’nden Prof. Dr. Dirk Windemuth, Malezya
İnsan Kaynakları Bakanlığı’ndan Dr. Jahori Basri ve
ÇEİS’den Dr. Serdar Şardan’ın katılımıyla “Ulusal düzeyde İSG Politikasının Uygulamaya Dönüşümü” konusu irdelenerek, paydaşların yani kamu, işveren ve
çalışanların ortak hareket ederek bu politikaya destek
vermeleri gerektiği vurgulandı.
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İkinci gün öğleden sonra oturumlarında paralel 9 ayrı salonda on başlık tartışılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bu eş zamanlı paneller arasında en dikkat çeken konu başlığı, bu tip organizasyonlarda ilk defa yer verilen ve başkanlığını İstanbul FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof.
Dr. Belgin Erhan’ın yaptığı “İSG ve Rehabilitasyon” oldu. Bu
oturum Hasköy Salonunda gerçekleştirildi. Oturumda mesleki rehabilitasyon (Vocational rehabilitation) ve işe dönüş
rehabilitasyonu (Occupational Rehabilitation) tanımları, farkı ve gereklilikleri ilk defa tartışıldı. Ülkemizde konuyla ilgili
mevcut durum ve sorunlar ele alındı.

Öğleden sonra sözel bildiri sunumları eş zamanlı olarak yapılmaya devam edildi. Akşam ise Konferansa bilgi ve birikimleri ile destek veren bilimsel danışma kurulu, oturum
başkanları ve konuşmacılar ve üst düzey yetkililer için Boğazda Tekne Turu düzenlendi.

rumda “Medya’da İSG” konusu ele alındı. Bu oturumda toplumsal İSG kültürünün oluşturulmasında medyanın rolü ve
önemi tartışılarak örneklendirildi. Sosyal sorumluluk anlayışı ile yazılı ve görsel medyanın konuya ilgisinin artırılması
gerektiği vurgulandı.

Konferansın üçüncü günü son oturumda yapılan kapanış
töreninde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer Konferans Sonuç
Bildirgesini katılımcılar ve basınla paylaştı. Konferans Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez’in kapanış konuşması ve ardından konferansı destekleyen kurum ve kuruluş yetkililerine konferansa katkılarından dolayı plaket vermesinin ardından tamamlandı.

Konferansın son günü ise yine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlar, sözel bildiri sunumları ve poster sunumları gerçekleştirildi.

4000’in üzerinde öncü bilim insanı, akademisyen, uzman,
bürokrat, sektörde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin katıldığı, güncel sorunların ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına
olanak sağlayan VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı başarı ile sonuçlandırıldı.

Tophane Salonunda yapılan ve oturum başkanlığını Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nezih Orhon’un yaptığı ve
yapımcı Birol Güven’in de konuşmacı olarak katıldığı otu-

Kapanış töreninin ardından iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde
bulunmak amacıyla düzenlenen teknik turlar düzenlendi.
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Özel Bülten
KONFERANS ANA BAŞLIĞI
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

KONFERANS ALT BAŞLIKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

İşyerlerinde İSG’nin Güçlendirilmesinde Uluslararası
Kuruluşların Rolü
Risk Değerlendirmesi ve İSG Etkileri
Taşeronlaşma ve Çalışan Güvenliği
İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Harici İSG Hizmet Sunumunda Deneyimler
KOBİ’lerde İSG
Ulusal düzeyde İSG Politikasının Uygulamaya Dönüşümü
Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi?
Nasıl?
İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir?
Madenlerde Patlatma ve İSG
İSG Kurumsal ve Örgütsel Yapılanması
Global İSG Bilgi Ağı
Maden Sektöründe İSG
Hukuki Boyutuyla İSG
Asbestten Korunma
Çalışma Yaşamında Engelliler
İSG Eğitiminin Standardizasyonu
İnşaat Sektöründe İSG

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve Mevsimlik Çalışanlar
Ergonomi Neden İhtiyaçtır?
Ulaşım Sektörü ve İSG
İSG ve Rehabilitasyon
Patlayıcılar ve İSG
Tarımda İSG
Sağlık Politikaları ve İSG
Metal Sektöründe İSG
İSG Yönetim Sistemleri
İş Teftiş Sisteminde Yenilikler
Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İSG
Toz ve Çalışan Sağlığı
İSG Laboratuvarlarından Beklentiler
Medyada İSG
Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı ve Sonuçları
Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel Toksikoloji
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SONUÇ BİLDİRGESİ

4-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre
Merkezinde düzenlenen ve Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı 4000’in üzerinde katılım sağlanarak başarıyla gerçekleştirildi.
İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkelerarası bilgi
ve deneyim paylaşımı ile tüm çalışanların refahına
büyük katkı sağladığı düşünülen bu büyük organizasyonun sonuç bildirgesi konferansın kapanış oturumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer tarafından konferans katılımcılarına ve tüm kamuoyuna
sunuldu.
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Kasım ÖZER
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı; 4-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 45 farklı ülkeden gelen
alanlarında öncü bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar,
bürokratlar, sektörde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2001 yılından beri düzenlenen konferansın bu yılki teması
“İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak
belirlenirken, bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği, teknik,
sosyal ve ekonomik boyutlarıyla incelendi.
Konferans, yerli ve yabancı olmak üzere 104 basın mensubu ile 85 basın kuruluşu tarafından izlenirken, 3 gün boyunca 4152 kişi tarafından takip edildi. Konferans kapsamında, Konferans Bilim Kurulu tarafından 347 bildiri değerlendirilirken, bunlardan 147’si sözel ve 86’sı poster bildiri
sunumu gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen 38
oturumdaki 165 sunumda iş sağlığı ve güvenliği alanında
öne çıkan başlıklarda çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

4 Mayıs’ta 6 Farklı Konu Başlığında
Gerçekleştirilen Eğitim Kurslarına
190 Kişi Katıldı
İlk olarak 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre’sinde
düzenlenmiş ve başarı sağlamış eğitim kurslarına bu tür

organizasyonlarda yer verilmeye devam edilmesinin Konferans katılımcıları tarafından da desteklendiği görüldü.
Konferans ayrıca ICOH, WHO CC/SEENWH, ENETOSH ve OICOSHNET gibi uluslararası kurum ve kuruluşların toplantılarına ev sahipliği yaptı.

G-20’nin Yol Haritası Çizildi
Ayrıca, 6 Mayıs’ta G-20 ülkelerini temsilen 16 katılımcı ile
gerçekleşen “Güvenli İşyerleri Oluşturulması” alt grubu toplantısında G-20 Çalışma ve İstihdam bakanları ile G-20 Liderler Zirvesi bildirgelerine esas olmak üzere hazırlanacak
taslak beyanda yer alacak hususlar ile daha güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmak için hazırlanacak olan yol haritası
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Konferans kapsamında açılan fuar alanında 19 ülkeden 89
firmanın iştirakiyle sektördeki teknolojik gelişmelere bağlı
olarak sürekli yenilenen mühendislik çözümleri, kişisel koruyucu donanımlar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen hizmetler tanıtıldı. Fuar organizasyonuna 3000’in üzerinde katılım gerçekleşti. Konferansın son gününde ise iş
sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örneklerini görmek amacıyla 10 farklı işletmeye teknik turlar düzenlendi.
Kapanış oturumunun ardından düzenlenen bu ziyaretlere
280 kişi kayıt yaptırdı.
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KONFERANS SONUÇ BİLDİRGESİ
Konferans kapsamında yapılan değerlendirme ve tartışmalar sonucunda
oluşturulan görüş ve öneriler kamuoyuna sunuldu.
ì Konferans İSG alanındaki uluslararası kuruluşların temsilcileri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden konunun uzmanı yetkili ve sorumlu kişileri bir araya getirmek suretiyle güçlü bilgi ve
deneyim alış verişi olanağı sağlamış, gelecek için işbirliği imkânlarının oluşturulmasını kolaylaştırıcı rol oynamıştır.
ì İstanbul Deklarasyonu Dünya’da iş sağlığı ve güvenliğinin gelişiminde tarihi bir öneme sahiptir;
benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
ì İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli olarak yer alması ve bu alana
yeterli insan gücü ile ekonomik kaynağın ayrılması çalışma ortamının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
ì İş sağlığı ve güvenliği konularının yönetim sistemi yaklaşımı ile ele alınması sorunlara çözüm
getirilmesinde etkili bir yöntemdir. 89/391/EEC sayılı Çerçeve Direktif ve ILO 155 ve ILO 161 sayılı
Sözleşmelere uyumlu olarak hazırlanmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da İSG
Yönetim Sistemi yaklaşımını desteklemektedir.
ì Kuruluş misyonları iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi olan uluslararası kuruluşlar çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik strateji ve hedeflerin belirlenmesinde ulusal düzeyde
kanun koyucuları yönlendirici olmalıdır.
ì İş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanmasında; kanun koyucu ve tüm sosyal paydaşların
politika oluşturma haricinde, sahada aktif olarak yer alması, iyi uygulamalara rehberlik yapması
ve rol model oluşturmasının önemi büyüktür.
ì İş sağlığı ve güvenliğinin, ulusal sağlık politikalarının vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğiyle;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının işbirliği ve ortak akılla yürüteceği
saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
ì İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaların, iyi uygulamaların ve yeniliklerin ülkeler arasında paylaşılması için etkili bir araç olarak düşünülen global bir bilgi ağının kurulmasının gerekliliği
öne çıkmıştır. Bu bilgi ağı ile mevcut işbirliklerinin genişletilerek dünyada iş sağlığı ve güvenliği
çıtasının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
ì İş sağlığı ve güvenliği eğiticileri ve eğitimlerinin niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla bu alanda uluslararası standartlar oluşturulmalıdır.
ì Tarım sektörüne özgü özel tehlikelerin varlığına rağmen, bu tehlikelere çözüm getiren iyi uygulamaların azlığı nedeniyle bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve asgari kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.
ì Günümüzde çalışma yaşamında yeri ve önemi artan ve bu nedenle diğer sektörlere göre daha
çok çalışanı ilgilendiren kamu ve hizmet sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusu göz ardı edilmemelidir.
ì İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için toplumsal bir güvenlik kültürü oluşturulmalıdır.
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EĞİTİM KURSLARI

4

Mayıs’ta 6 farklı konu başlığında gerçekleştirilen eğitim kurslarına 190 kişi katıldı. İlk olarak 19. Dünya
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre’sinde düzenlenmiş ve
başarı sağlamış eğitim kurslarına gösterilen yoğun ilgi, bu
tür organizasyonlarda yer verilmeye devam edilmesi, Konferans katılımcıları tarafından desteklendiğinin en büyük
göstergesi oldu.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesinde İşyeri Hemşireliğinin Önemi - Rolü

Amacı, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin geliştirilmesinde işyeri hemşiresi/sağlık memurlarının yapması
gerekenleri ve güncel uygulamaları anlatmak olan eğitim Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) tarafından düzenlendi.
Eğitimde, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Doç. Dr. M. Nihal ESİN (İstanbul
Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe BEŞER (Dokuz Eylül Üniversitesi)ve
Uzm. Dr. M. Erdem ALAGÜNEY (Hacettepe Üniversitesi) değerli
bilgilerini katılımcılara aktardı. Eğitimde İSG de Haklar ve Ödevleri, İSG Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği, Sağlığı Geliştirme Kavramı konuları tartışılmış ve işyerlerinde sağlığı geliştirme konusunda iyi uygulama örnekleri incelendi. İşyeri hemşiresi veya
sağlık memuru olarak aktif çalışan veya bu sektörde çalışmak
isteyen 25 kursiyere belgeleri verildi.

Konferans ayrıca ICOH, WHO CC/SEENWH, ENETOSH ve OICOSHNET gibi uluslararası kurum ve kuruluşların toplantılarına da ev sahipliği yaptı. Eğitim kursları ile eşzamanlı olarak
gerçekleştirilen bu özel toplantılar kurum ve kuruluşların iç
bilgi aktarımı, birbirleri ile iletişim kurmalarına zemin oluşturuldu.

Ofis Ergonomisi
Bu eğitim, katılımcılara işyerlerinde sağlık ve performansını iyileştirmek için ergonomik sorunları kontrol altına alabilmelerini
sağlayacak ergonomi programları başlatabilmelerinde yararlı
olacak bilgilerin verilmesi ve bu konudaki becerinin arttırılması amacıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kas İskelet Hastalıkları
ve Ergonomi Birimi tarafından düzenlendi. Prof. Dr. Emel Özcan, Fizyoterapist Akın Başkent, Hemşire-Yoga Eğitmeni Başak
Yüksel katılımın yoğun olduğu eğitimde bilgi ve birikimlerini
katılımcılara aktardı. Konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. Çeşitli
mühendislik ve tıp dallarından eğitime katılan kursiyerlere ofis
çalışanlarında boyun, üst uzuv hastalıkları, bel ağrısı, ergonomik riskler, ergonomik iyileştirmeler, iş istasyonunda temel ergonomik düzenlemeler, iş yerinde omurgayı ve vücudu doğru
kullanma teknikleri, nefesle gevşeme teknikleri konularında
bilgiler verilerek ve egzersiz ve fiziksel aktivite uygulamaları
gerçekleştirildi.
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Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi

Amacı, iş ve sağlık ilişkilerinin epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile öğrenilmesi olan ve HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları
Derneği) tarafından gerçekleştirilen eğitimde, Doç. Dr. Mustafa
N. İLHAN ve Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktardı. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve konu
ile ilgili araştırma yapan akademisyenlerden oluşan kursiyerlere iş sağlığı epidemiyolojisi kavramı, iş, sağlık ve hastalık ilişkisi,
iş sağlığında veri kaynakları, iş sağlığı ölçütleri, iş sağlığında epidemiyolojik araştırma yöntemleri gibi konularda bilgi verildi.

Hasta Bina Sendromu ve İç Ortam Hava Kalitesinin
Değerlendirilmesi
Hasta Bina Sendromu semptomlarının tanımlanması, Belli başlı
iç ortam hava kirleticilerinin tanımlanması (fiziksel, kimyasal ve
biyolojik), iç ortam hava kalitesinin değerlendirilmesi (ölçüm
metotları, kullanılan cihazlar ve referans değerler), Hasta Bina
Sendromu tanısının konması ve Hasta Bina Sendromuna yakalanmamak için alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim ve Kimya Yüksek Mühendisi Hediye Özgen TİMUÇİN
Çevre Yüksek Mühendisi Esra YILMAZ, İSG Uzman Yardımcısı
Bahar TİRYAKİ BOĞA, İSG Uzman Yardımcısı Zafer ALTIPARMAK
ve İSG Uzman Yardımcısı Selin ALGAN tarafından verildi. İç ortam hava kalitesi ve hasta bina sendromu, kimyasal faktörler
ve ölçüm yöntemleri, fiziksel faktörler ve ölçüm yöntemleri ve
hasta bina sendromu tanısı konma yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelenerek ve konu ile ilgili anket ve ölçüm çalışmaları
katılımcılarla paylaşıldı.

Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması

Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi

Maden, inşaat ve metal sektörlerinde İSG yönetim sistemi
oluşturulması, risklerin belirlenmesi ve basit, güvenilir bir metot olan 3T metodunun prensiplerinin katılımcılara öğretilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen eğitimde, Prof. Dr. Nazmi BİLİR, Dr. A. Kadir ATLI,
İSG Uzmanı Ali Rıza ERGUN, İSG Uzmanı İsmail ÇELİK, İSG Uzmanı M. Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Selçuk YAŞAR, Doktor Bülent GEDİKLİ ve Dr. Ebru KORKMAZ tarafından sunumlar
gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın sağlandığı eğitim iki ayrı
salonda eş zamanlı olarak yapıldı. Risk algısı ve değerlendirmesi, 3T risk değerlendirme yöntemi ve grup çalışmaları ile
eğitime katılan çeşitli mühendislik dallarından İSG uzmanlarının risk değerlendirmesi ve uygulamasına farklı bir bakış açısı
kazanmaları sağlandı.
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Amacı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarında ISO 17025
Standardına göre Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli olan yönetimsel ve teknik
şartlar hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi olan bu eğitim,
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Eğitimde İSG Uzman Yardımcıları Tuna ORUL ve Ayhan ÖZMEN
sunumlar yapılarak katılımcıların konu ile ilgili soruları cevaplandırdı. Kalite kavramı, akreditasyon faydaları, ISO/IEC 17025
standardının gereklilikleri, teknik şartlar ve akreditasyon süreci
gibi temel konular, eğitime katılan bu sektörde çalışmak isteyen İSG profesyonellerine ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz
laboratuvarları açmak isteyen ilgililere aktarıldı.
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ÖZEL TOPLANTILAR
G20 İSTİHDAM GÖREV GÜCÜALT GRUP TOPLANTISI
Eylül ayında Melbourne’da yapılacak olan G20 zirvesinde istihdam ile ilgili görev gücü çalışma kolunda gündeme getirilecek konulardan biri olan daha güvenli işyerleri
oluşturulması hakkında düzenlenen alt grup toplantısında;
güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmak için G20 ülkeleri ile
uluslararası ve yerel düzeyde uygulanacak ilke ve politikalar belirlenmesi amacıyla ILO ile birlikte nasıl çalışılacağı
hakkında görüş alışverişinde bulunularak, işyerlerinde güvenlik ve sağlığın gelişmesi hususunda L20 ve B20’nin bu alt grup
çalışmalarına nasıl katkı ve destek sağlayacağı, daha iyi politikaların nasıl uygulanacağı, programlar ve aktiviteler üzerinde
duruldu. Ayrıca bu alanda gelişme kaydedilmesine katkı sağlayacak ve ülkelerin durumlarını anlamaya yardımcı olacak
anketin içeriği üzerinde fikirler alındı.

AVRUPA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİLGİ AĞI YÖNETİM
KURULU TOPLANTISI
(European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health / ENETOSH)
VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı kapsamında ülkemize davet edilen ENETOSH projesi üyeleri ile
gerçekleştirilen 5. ENETOSH Projesi Yönetim Kurulu Toplantısına İtalya, Danimarka, İsveç, Rusya, Almanya, İspanya, Çek
Cumhuriyeti ve Türkiye’den üyeler katıldı.
Olağan toplantıda; projenin faaliyetleri, 20. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek projenin
sempozyum ve aktiviteleri, web sitesinin yönetimi, Rusya’nın İSG sistemi ve uygulamaları ile ENETOSH’un gelecekteki
çalışmaları gibi konular görüşüldü. Ayrıca üyelere, İSG konusunda ülkelerin bilgi paylaşımını amaçlayan OIC (İİT) ülkelerinin
üyesi olduğu ve ülkemizin de oluşumunda öncelik ettiği OIC-OSHNET hakkında bilgi verildi.

“İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ STANDARDI” ÇALIŞTAYI
İSGÜM ve SESRIC tarafından organize edilen Çalıştay, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
bünyesinde; SMIIC Genel Sekreteri, SESRIC Eğitim ve Teknik
İşbirliği Direktörü ve 13 İİT Üye Ülkesinden (Cezayir, Irak, Endonezya, Katar, Moritanya, Filistin, Sudan, Arnavutluk, Afganistan, Yemen, Kazakistan, Malezya, Türkiye) iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
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Çalıştayın amaçları:

Çalışma Oturumunda;

- OIC-OSHNET’in gelişiminin gözden geçirilmesi ve takibi,
internet sitesi üzerinden üye ülkeler arasındaki iletişimi
ve koordinasyonu güçlendirmek,

SMIIC ve OIC-OSHNET Sekretaryasınca standardizasyon süreci ile ilgili dünyadaki ve İSG mevzuatı hakkında İİT Üye
Ülkelerindeki mevcut durum hakkında bilgi verildi ve oturumda ayrıca hazırlık, kabul ve onay metodolojisi üzerine
ön tartışma yapıldı. İSGÜM tarafından hazırlanan OIC-OSHNET
Taslak Standardı tanıtılarak, öneriler üzerine genel tartışmanın ardından, yeni faaliyetler belirlendi ve nihai kabul için
2015 Nisan ayında gerçekleşecek 3. İİT Çalışma Bakanları
toplantısında sunulması düşünülerek İİT Çalışma, İstihdam
ve Sosyal Koruma İzleme Komitesinde görüşülmek üzere
üye ülkelerle paylaşıldı.

- İİT Üye Ülkelerinde geçerli ortak bir iş sağlığı ve güvenliği
standardı oluşturmak,
- Her ülkeye İSG alanındaki pozisyonlarını ve kapasitelerini
aktarma şansı vererek, bu alanda yeni işbirlikleri sağlamak

ICOH
(ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI BİRLİĞİ)
Dünya çapında iş sağlığı alanında farklı meslek gruplarından
en fazla üyeye sahip olan Uluslararası İş Sağlığı Birliği’nin
(ICOH) Türkiye Sekretaryası tarafından, VII. Uluslararası İş
Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sırasında ülkedeki mevcut
50’ye yakın üyesi arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla
bir toplantı düzenlendi. Söz konusu toplantıda, Komisyon
çalışmaları hakkında bilgi aktarılması ve üyelerin gerek kendi aralarında gerekse farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla işbirliği
olanaklarının irdelenmesi hedeflendi. Sonuç olarak; iş sağlığı ve güvenliği alanında farklı sektörlerde ve çeşitli biçimlerde
emek veren ICOH üyeleri tarafından önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli alanlara yönelik olarak
planlanacak ortak çalışmaların artırılmasına karar verilerek, bu çalışmaların alana ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağı
ifade edildi.

WHO CC/SEENWH TOPLANTISI
Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) her yıl düzenlenen Güney
Doğu Avrupa (GDA) Çalışanların Sağlığı Ağı toplantısının bu
yılki konusu “Çalışanlar İçin Mesleki Sağlık Hizmetlerini İçeren Genel Sağlık Güvencesi, Zorlukları ve Fırsatları, bu süreçte GDA bölgesinin durumu” olarak belirlenmiş olup toplantıya başta DSÖ Avrupa Merkezi Başkanı olmak üzere 5
ülkeden toplam 13 temsilci katıldı.
Toplantıda, DSÖ Küresel Çalışan Sağlığı Eylem Planı’nın (2008-2017) tanınırlığının artırılmasının önemi vurgulanarak bu
konudaki hedeflere dikkat çekildi. Buna göre; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kapsamının ve kalitesinin artırılması, temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine evrensel erişime olanak sağlanması ve temel kurumsal kapasitenin oluşturulması
başlıca hedefler olarak belirlenerek bu hizmetlerin iş yeri dışında da yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması planlandı.
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GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK TURLAR

K

onferans; “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” ana başlığı altında, taşeronluktan özel politika gerektiren çalışanlara, ergonomiden yeni mesleki riskler ve nano teknolojinin iş sağlığı ve güvenliği ilişkisine kadar 38 alt konu başlığında tartışma ve iyi uygulama
örneklerinin paylaşımına imkan sağladı. Dünyanın birçok ülkesinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları vb. sivil toplum
örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya
gündeminde önemli bir yere sahip olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bölgesel ve uluslararası
işbirliklerinin arttırılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi üzerine tartışmalar
yapıldı.
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Elektronik, tekstil, ilaç, inşaat, elektrik, otomotiv, gıda, gemi inşa, kimya ve uçak bakım-onarım sektörlerinin önde gelen
temsilcilerine teknik tur düzenlenen işyerleri:

1. Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi
Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi, İstanbul Beylikdüzü’nde 176.000 m2 arazi üzerinde, 160.000 m2 kapalı alanda faaliyetlerini
sürdürmektedir. LED TV’ler ve uydu alıcılarının yanı sıra, bilgisayar, beyaz eşya, elektronik kart, akıllı tahta, yazarkasa
ürünlerinin de üretimini yapmaktadır. 2003 yılında OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Belgesini sektöründe ilk alan Türk kuruluşudur.

2. Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım
Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Bugün ISO 9001-ISO 140001- OHSAS 18001 İSG yönetim sistem standardı ile çalışan 1200 personeli ile ayda ortalama
1.000.000m dış giyimlik bayan kumaş üretme yeteneği ile
dünyayı giydiren bir firmadır. Çorlu-Ulaş hattında faaliyet
gösteren tekstil fabrikaları arasında ilk “entegre fabrika”
unvanını alan firmadır.

3. Eczacıbaşı Baxter Hastane
Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı-Baxter’ın ürün ve hizmetleri, yoğun olarak hastanelerdeki nefroloji, hematoloji, onkoloji, immünoloji, cerrahi, anestezi ve yoğun bakım bölümleri ile kan bankaları
ve özel hemodiyaliz merkezlerinde kullanılıyor.

4. ICA İçtaş-Astaldi Ortak Girişimi
3. Köprü İnşaatı
Üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı seviyede geçecek olan köprü çoğunluğu Türk mühendislerden
oluşan bir ekip tarafından inşa ediliyor. 59 metrelik genişliği
ile dünyanın en geniş köprüsü olacak. 320 metreyi aşan
yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip köprüsü
olacak.

5. Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
45 bin m2 alan üzerine kurulu üretim tesislerinde, anahtarpriz, grup priz, otomatik devre kesiciler, sigorta kutuları, kaçak akım koruma şalterleri, kaçak akım korumalı kompakt
şalterler, elektrik aksesuarları, elektronik sayaçlar, reaktif
güç kontrol röleleri ve panelmetreleri bulunmaktadır.
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6. Mercedes Benz Türk A.Ş.
Hoşdere Otobüs Üretim Fabrikasında yürütülen tüm faaliyetler, şehirlerarası ve şehir içi otobüs üretimi alanında
dünya ölçeğinde seviyeyi göstermektedir. Yıllık üretim kapasitesi 4000 otobüs olan Hoşdere Otobüs Fabrikası 360.000
m²’lik bir arazi üzerinde 127.000 m² kapalı alana sahiptir.

7. Mondelez International Türkiye - Kent Gıda
Maddeleri Sanayi ve Tic. AŞ.
Kent Gıda San. ve Tic. AŞ. Türkiye’de Gebze’de 110.000 m2
arazi üzerinde 75.000 m2 kapalı alan olarak inşaa edilen
fabrikasında yıllık 42.000 ton üretim kapasitesi ile Mondelez International Holdings LLC. şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

8. RMK Marine Gemi Yapım San. ve Den. Taş. İşl. A.Ş.
1997 yılında Koç Holding’e katılan RMK Marine, askeri gemi, ticari gemi ve süperyatların tasarım, inşaat, proje yönetimi,
bakım ve onarımı konularında ulusal ve uluslararası pazarlarda anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. RMK Marine, 95.000
metrekarelik toplam alanı, 31.000 metrekarelik kapalı alanı ile Tuzla Bölgesi’nin en büyük tersanelerinden biridir.

9. Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri Unilever
San. ve Tic. Türk A.Ş.
190 ülkede, markalarıyla her gün 2 milyar tüketiciye ulaşan Unilever, insanların günlük hijyen, beslenme ve kişisel
bakım ihtiyaçlarına hizmet veriyor. Tüm dünyada 267 fabrikasında istihdam ettiği 171.000 çalışanıyla yıllık 46.5 milyar
Euro ciro elde ediyor.

10. THY Teknik A.Ş
Türk sivil havacılığına 1933’ten beri öncülük eden Türk
Hava Yolları ailesinin teknik bakım ve bilgi birikimini temsil
eden THY Teknik A.Ş., 23 Mayıs 2006 tarihinde ayrı bir tüzel
kişilik olarak %100 hissesi Türk Hava Yolları’na ait olmak
üzere kurulmuştur.
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adım adım
01

02

03

Organizasyon Komitesi
kuruldu (Ocak 2013).

Bilimsel Danışma Kurulu
kuruldu (Şubat 2013).

Konferans merkezi
belirlendi (Şubat 2013).

04

05

06

Konferansın ana başlığı ve 56 alt
başlık belirlendi (Mart 2013).

1. Duyuru yayımlandı
(Mayıs 2013).

Destek verecek kurum ve kuruluşlarla
irtibat kuruldu (Mayıs 2013).

07

08

09

Konferans ihalesi hazırlıkları
başlatıldı (Temmuz 2013).

Konferansın resmi internet sayfası yayın
hayatına başladı (Ağustos 2013).

Bildiri kabulüne başlandı
(Eylül 2013).

10

12

11

ISAF (İstanbul) ve A+A (Almanya)
fuarlarında duyuru yapıldı
(Eylül-Ekim 2013).

Ulusal ve Uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği başlatıldı
(Aralık 2013).

Bilimsel program
hazırlandı (Aralık 2013).

13

14

Davetli konuşmacılar belirlendi
(Aralık 2013-Mart 2014).

Ulusal ve uluslararası kişi, kurum
ve kuruluşlar davet edildi
(Ocak 2014).

15
İhale süreci tamamlandı
(Ocak-Nisan 2014).

16

17

18

Bildiri kabulü tamamlandı.
(Mart 2014)

Teknik tur düzenlenecek işyerleri
seçildi (Mart 2014).

Eğitim kursu düzenleme
talepleri alındı (Mart 2014).

19

20

21

Özel toplantılarla ilgili planlamalar
yapıldı (Mart 2014).

Sosyal etkinlikler için hazırlıklar yapıldı.
(Mart 2014)

Organizasyon firmasıyla
çalışmalar başlatıldı
(Mart 2014).

22

23

Basılı materyaller
hazırlandı (Mart 2014).

Konferansın basın ve tanıtım
çalışmaları tamamlandı (Nisan 2014).
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VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul
Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Sosyal
Etkinlikler
1. Gün Açılış Konseri

2. Gün Tekne Turu

1. Gün İstanbul Halk Müziği Topluluğu Konseri

1. Gün Kokteyl

3. Gün Yurtdışı
Yabancı Katılımcılar için
Tiyatro ve Konser

TOS+H EXPO-1. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FUARI
5 - 7 MAYIS 2014 • İSTANBUL

5 - 7 Mayıs 2014’te İstanbul’da
Düzenlenen 1. TOS+H EXPO-Türk İş
Güvenliği ve Sağlığı Fuarı, Başarılı Bir
Başlangıç Oldu
TOS+H EXPO’nun prömiyeri, Türkiye’nin, derece büyük işgücü ve ortalamanın üzerindeki ekonomik büyümesiyle, koruyucu donanım tedarikçileri için cazip ve çok boyutlu bir
hedef pazar haline geldiğini kanıtladı. Türkiye 2013 yılında
Düsseldorf’ta düzenlenen sektörün lider fuarı A+A’nın partner ülkesiydi. 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenen 1. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H
EXPO), 3540 ziyaretçi ve 90 katılımcısıyla son derece olumlu
sonuçlara ulaştı. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eşzamanlı olarak düzenlenen VII. Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’yla birlikte, kişisel koruma
ve işyerinde sağlık ve güvenlik konuları için kapsamlı bir
pazar ve iletişim platformu yaratıldı.
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Messe Düsseldorf Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Werner Matthias Dornscheidt, fuarın sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi: “Katılımcıların ve ziyaretçilerin mükemmel katılım oranları, Türkiye’de iş güvenliğine ve kişisel
koruyucu ekipmanlara ilginin artmakta olduğunun açık bir
işaretidir. TOS+H EXPO’yla birlikte, biz ve ortaklarımız yeni
ve son derece ilginç bir müstakbel pazara başarılı bir giriş yapmış olduk. Hiç şüphesiz bu yolda ilerlemeye devam
edeceğiz.”
TOS+H EXPO’da Uvex, Honeywell, 3M, Werksitz, Bata, Mapa,
Innotech ve Ansell Healthcare Europe gibi üst düzey uluslararası firmaların yanı sıra, Kaya Grubu, Yakupoğlu ve
İşmont gibi Türk firmaları da kişisel koruyucu ürünlerini
sergilediler. Fuar, Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği
TİGİAD’dan da çok değerli bir destek aldı. Fuarda derneğin
birçok üyesi katılımcı olarak yer aldı.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nın bu yılki teması, “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”ydi.
Sektörün önemli oyuncularının katıldığı seminer ve konuş-
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malarda yasal reformlar, önleyici trendler ve iş sağlığı ve
güvenliği yönetimindeki inovasyonlar sunuldu ve tartışıldı.
Türkiye ile A+A arasındaki işbirliği temel alınarak, hem Almanya ile Türkiye arasında bir iş güvenliği diyaloğu, hem
de Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla sürekli
bir işbirliği kuruldu. TOS+H EXPO ve VII. Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği Konferansı’yla, yerel fuar organizatörü Tezulaş
Fuar ve A+A’nın organizatörü Messe Düsseldorf’un yakın
işbirliği çerçevesinde, geniş kapsamlı bir pazar ve bilgi platformu yaratıldı. Her iki etkinlik de, genel olarak daha yüksek bir işyeri kalitesi düzeyini destekleme ve bunu firmaların rakipleri arasındaki durumu açısından bir başarı faktörü
olarak belirleme hedefiyle, iş güvenliği konusunda tek tip
standartın uygulamaya sokulması sürecinin devam etmesi
için önemli birer itici güç sağladı.
Bir sonraki TOS+H EXPO’nun Mayıs 2016’da gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, Fuarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
http://www.toshexpo.com adresindeki web sitesini ziyaret
edebilir ya da Messe Düsseldorf’tan Gabriele Schreiber’le
irtibat kurabilirsiniz (e-posta: SchreiberG@messe-duesseldorf.de, telefon: +49-(0)211-4560-7762). Türkiye’den ya da
yurtdışından yönelteceğiniz sorular (e-posta: tezulas@tezulas-fuar.com, telefon: +90-216-385 66 83).
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Konferansın Ardından
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

28 yıl önce 1987 yılında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunu
kamuoyunun gündemine taşımak ve ilgili tarafların farkındalığını artırmak
amacıyla 4-10 Mayıs Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası olarak belirlendi
ve çok sayıda ilde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kamuoyunda ve basında
gündem oluşturulmaya çalışıldı.
2001 yılında 15. Ulusal İSG Haftasında coğrafi komşuluk
ve tarihi beraberliğimiz olan Balkanlar, Ortadoğu ve Türk
Cumhuriyetleri ülkeleriyle birlikte İSG Kültürü oluşturmak,
konuyla ilgili bilgi alışverişi sağlamak ve işbirliği imkanları
oluşturabilmek ve bölgede İSG alanında liderlik yapma sorumluluğu ile ulusal ölçekli haftamız Uluslararası Bölgesel
İSG Konferansına dönüştürüldü.

2001 yılında bir avuç ama heyecanlı ve amatör ruhlu çalışanı ile Konferans düzenleyen Genel Müdürlük Konferans
serisinin altıncısında etkinliği İSG alanında dünya çapında
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en büyük iş sağlığı ve güvenliğ etkinliği olan 19. Dünya İSG
Kongresine taşıyarak dünya kongreleri arasında bir çok
ilke imza atan büyük bir başarı ile 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

23.1.2013 tarihinde VII. Konferans hazırlıkları başlatıldığında
Konferansın daimi partneri olan TİKA ile yapılan görüşmede
ülkemizin dış politika stratejisine uygun olarak Konferansın
bölgeselden bütün dünya coğrafyasına hitap eden Uluslararası boyuta taşınmasına karar verildi ve Konferansın ismi;
“Uluslararası İSG Konferansı” oldu.
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Bakanlığın organizasyon çıtası Dünya Kongresi’nin ardından
yükselmişti.

1 Eylül 2013 tarihinde VII. Uluslararası İSG Konferansı resmi
web sitesi olan www.isgturkiye.org ve www.oshaturkey.
org adresleri açıldı. Konferans web sitesinin tasarımı ve yönetimi İSG Uz. Yrd. Mesut Akaner ve Efe Karacaoğlu tarafından başarıyla yapıldı.
1 Eylül 2013 tarihinde bildiri kabulü başlatıldı. Gelen bildirilerin değerlendirilmesi amacıyla sağlık, teknik ve sosyal
alanlarda toplam 59 akademisyenden “Bilim Kurulu” oluşturuldu. 2014 yılı Mart ayına kadar uzatılan bildiri kabul
sürecinde toplam 347 bildiri değerlendirildi. Ülkemizde alanında yetkin Bilim Kurulu üyelerimiz bilimsel güvenirlik ve
süreç yönetiminde konferansımızı zenginleştirdi.

Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı Genel Müdür Kasım Özer’in liderliğinde, Konferans Sekreteri Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Rana Güven’in yönetiminde, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ergun Can’ın koordinasyonunda
gönüllülerden seçilerek oluşturulan Organizasyon Komitesi
çalışmaları başlatıldı. Komitede iş tanımları yapılarak sorumlu kişiler ve ekip arkadaşları belirlendi. Operasyon anındaki görevler ve davranışlarla ilgili özel eğitimler verildi.
Öncelikle bilimsel program ve bildiri takvimi gibi hususlara karar verebilmek ve Konferansı şekillendirebilmek için
Bilimsel Danışma Kurulu kuruldu. Çok değerli hocalar; Prof.
Dr. Rüçhan Işık, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Prof. Dr. Bahtiyar Ünver
ve Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’den büyük destekler alındı.
İSGÜM’ün kurucusu ve İSG alanında yaşayan efsane
olan çok değerli büyüğümüz ve hocamız Prof. Dr. İsmail
Topuzoğlu hocamız Konferansımızın Onursal Başkanlığını
kabul ederek Konferansa önderlik etti.
Konferansın ana konu başlığı “İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Geliştirilmesi” olarak belirlendi. Bu ana konu başlığı altında 56 konu başlığı bildiri konu başlığı olarak belirlenerek
bildiri çağrı takvimi yapılandırıldı.

Büyük organizasyonlarda en önemli bileşenlerden biri olan
satın alma ve ihale sürecidir. İhale Komisyonu, Kontrol
teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonları yasal takvimleri
çerçevesinde kuruldu, etkin ve verimli çalışmalarla süreç
tamamlandı.
Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Abdullah Çiğdem ve
ekibi; Konferans organizasyonuna ilişkin satın alma işi ve
ihalenin sorunsuz gerçekleşmesi sürecinin mali yönetimini
etkin ve yasal takvimine uygun olarak ve Organizasyon Komitesi ile tam bir ekip anlayışı ile tamamladı.
Organizasyona vizyon veren ve Genel Müdürlüğün önünü
açan Bakanlığın çok değerli üst yöneticileri Konferansın başarıyla gerçekleşmesinde elbette asıl yönlendirici güç oldu.
Konferans sırasında Dünya Kongresi ile başlatılan “Eğitim
Kursları”na düzenlemek isteyen kurum kuruluşlar ve katılımcıların ilgisi büyüktü.
Konferans sonrası geleneksel hale gelen “Teknik Turlar” katılımcılar için saha ziyareti anlamında bir fırsat oluştururken
destek veren firmalar yönünden de görünürlük açısından
önemli bir fırsat oldu.
Bakanlık çalışmalarına inanıp destek vermek isteyen kurum kuruluşlar Konferansın sosyal etkinliklerini zenginleştirerek, misafirlere dünya kültür kenti İstanbul’un güzelliklerini sunma imkanı buldu.
Birlikte çalışabilme ve kurum kültürü Konferans hazırlığı gibi çok bileşenli ve büyük organizasyonlarla pekişir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü giderek büyüyen
insan kaynakları ve iş kapasitesi ile geleceğin Ulusal İSG
Kurumu’nun temellerini atmakta, insana yatırım yapmakta
ve eğitimi önemsemektedir.

27. Ulusal İSG haftası İzmir’de kutlanırken VII. Uluslararası
İSG Konferansının ilk duyrusu yayınlanmış İSG paydaşları
haberdar edilmişti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz; gelecek yıllarda ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda en deneyimli uzman kapasitesi, en yüksek organizasyon becerisi,
en etkin bilimsel saha araştırmaları yapabilme kabiliyeti ile
alanı yönlendiren ve izleyen yerini güçlendirecektir.
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