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18. ÝÞ ÞAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HAFTASI

Deðerli misafirler, *
Ýþçi ve iþveren kesiminin deðerli temsilcileri,
Üniversitelerimizin deðerli öðretim üyeleri,
Deðerli basýn mensuplarý,
18'nci Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý açýlýþ törenimize
hoþ geldiniz diyor, hepinizi saygý ile selamlýyorum.

Deðerli misafirler,
Türkiye; bugün hem ekonomik, hem de siyasi alanda yaþadýðý sýkýntýlardan oldukça uzaklaþmýþ,
hak ettiði baþarýlarý yakalayacaðý aydýnlýk ufuklara yönelmiþtir.
Milletimiz geleceðe yeniden umutla bakmaya baþlamýþtýr. Türkiye, bozulmuþ olan toplumsal,
siyasi ve ekonomik dengelerini hýzlý bir tamir sürecine girmiþtir.
Bu süreç; siyasi ekonomik istikrarýn saðlandýðý, þeffaflýðýn olduðu, serbest piyasa ve rekabetin
önünde engellerin olmadýðý, piyasalarýn iyi iþlediði, enflasyonun fiyat mekanizmasýný
bozmadýðý, bilgi ve teknolojinin egemen olduðu, teþebbüslerin ve yatýrýmlarýn desteklendiði, iyi
alt yapýnýn ve nitelikli iþ gücünün saðlandýðý bir süreçtir.
Son iki yýldýr bu sürecin tesisi ve güçlendirilmesi doðrultusunda büyük çabalar harcadýk ve
önemli sonuçlar elde ettik.
Nitekim, su süreçte, enflasyon kontrol altýna alýnarak, 2002 ve 2003 yýllarýnda sýrasýyla % 7.8 ve
% 5.9'luk büyümeler gerçekleþtirdik. Özel Sektörün önündeki engellerin kaldýrýlmasý, yabancý
sermaye yatýrýmlarýna kolaylýk saðlanmasý, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltýlmasý gibi
bir çok uygulamayý baþlattýk.
Ýþveren üzerindeki istihdama yönelik yüklerin azaltýlmasý amacýyla, 2004 Ocak ayýnda net 34
artýrýlan asgari ücretin sadece yüzde 20'si iþverenlerimize yansýtýlmýþtýr. Kayýtlý istihdamý
artýrmak amacýyla da, 36 ilimizde yapýlacak yatýrýmlara teþvikler getirildi.
Türk çalýþma hayatýný çaðdaþ yapýya kavuþturmak ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek
için bakanlýðýmýz; belki de hiç bir dönemde olmadýðý kadar ilgili taraflarla diyaloða önem vermiþ
ve neyi baþardýysa, çalýþma hayatýný oluþturan tüm kesimlerin katkýsý ve desteðiyle baþarmýþtýr.
Hükümet olarak Milletin bize emanetini verdiði günden beri; ülkemizdeki sosyal dengelerin
yeniden ve daha güçlü bir þekilde oluþturulabilmesi için uzlaþmaya, birlikte düþünmeye ve
bilhassa birlikte baþarmaya özen gösteriyoruz.
Deðerli Konuklar;
Günümüzde teknolojideki baþ döndürücü geliþmeler, üretimin ve rekabetin büyük ölçüde
artmasý, çalýþanlarýn saðlýðýna ve iþ güvenliðine yönelik tehlikeleri daha da artýrmaktadýr.
Bu itibarla;
Ýþyerlerinde iþin yürütülmesi sýrasýnda doðan olumsuz þartlardan çalýþanlarý korumak, üretimin
devamýný saðlamak ve verimliliði artýrmak için yapýlan çalýþmalarý ifade eden “iþ saðlýðý ve
güvenliði” kavramý, sanayinin ve teknolojinin geliþmesine paralel olarak önem kazanmýþtýr.
Ancak, bilimsel ve teknolojik geliþmeler, ayný zamanda bu tehlikelerin önlenmesi konusunda
yeni imkanlarda sunmaktadýr.
Bu bakýmdan, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý olarak ifade ettiðimiz bu tehlikeler, çalýþanlar ve
iþyerleri için bir kader deðildir; olmamalýdýr…

Murat BAÞESGÝOÐLU * 18. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý Açýlýþ Konuþmasý
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný
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Ýþ saðlýðý ve güvenliði ekonomik boyutlarý bir yana sosyal boyutlarý itibariyle de ülke kalkýnmasý
açýsýndan hayati öneme haiz toplumsal bir yaradýr. Oysa, saðlýklý ve güvenli bir iþyeri ortamý
daha verimli çalýþmanýn ön koþuludur ve özellikle geliþmekte olan ülkelerde toplumsal
kalkýnmanýn belirleyici unsurlarý arasýnda yer almaktadýr.
Dünyada her yýl; 27 milyon iþ kazasý meydana gelmektedir. Bu iþ kazalarý sonucu 330 bin kiþi
hayatýný kaybetmekte ve 160 milyon kiþi ya yaralanmakta ya da meslek hastalýðýna maruz
kalmaktadýr.
SSK 2002 yýlý istatistiklerine göre ise, ülkemizde 72.344 iþ kazasý, 601 meslek hastalýðý vakasý
tespit edilmiþtir.
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Bunlarýn 878'i ölümle sonuçlanýrken, 2087 kiþi sürekli iþ göremez hale gelmiþtir.
2002 yýlýnda iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sonucu kaybedilen iþ günü sayýsý ise 1 milyon 831
bin 252'dir.
Bu rakamlardan da anlaþýlacaðý üzere; iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sonucu oluþan maddi ve
manevi kayýplar ülke ekonomisi açýsýndan çok önemli boyutlara ulaþmaktadýr.
Bu sebeple, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda kalýcý ve etkin önlemlerin alýnmasý zorunluluk
arzetmektedir.
Deðerli Konuklar,
Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili uluslararasý çalýþma standardlarý, ilgili kurumlara, iþverenlere ve
çalýþanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir.
Bakanlýðýmýz bu sorumluluðun bilinciyle;
§

Çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve geliþtirilmesi,

§

Meslek hastalýðý ve iþ kazalarýnýn azaltýlmasý,

§

Saðlýk için harcanan giderlerin azaltýlmasý,

§

Çalýþanlarýn iþ yeteneklerinin ve motivasyonunun geliþtirilmesi,

§

Ýstihdamýn artýrýlmasý

için gerekli çalýþmalarýný hýzla sürdürmektedir.
Bununla ilgili olarak;
·

1475 sayýlý iþ kanununun iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin maddelerinin Avrupa Birliði
direktifleri ve ILO normlarý dikkate alýnarak gözden geçirilmesi sonucu 4857 sayýlý iþ
kanunu hazýrlanmýþ ve yasalaþmýþtýr.

·

Yeni iþ kanunumuzun gerektirdiði deðiþik alanlarda düzenlenen bir çok yönetmeliðin
yaný sýra Avrupa Birliði müktesebatýna uyum çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanan
yönetmeliklerin büyük bir kýsmý “Ulusal Programda” yer alan taahhütlerimize de
uygun olarak 2003 yýlýnda yayýmlanmýþtýr.

·

Yine temel amacý ülkemizdeki iþ saðlýðý ve güvenliði Standardlarýný Avrupa Birliði
standardlarýna uygun olarak geliþtirmek ve bu alanda verilen hizmetleri çalýþma
yaþamýnda önemli rol oynayan küçük ve orta ölçekli iþletmeleri de kapsayacak þekilde
yaygýnlaþtýrmak olan “Türkiye'de Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliðinin Desteklenmesi”
projemiz 15 Ocak 2004 tarihinde fiilen baþlatýlmýþtýr.

Kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi, iþ saðlýðý ve güvenliðinin geliþtirilmesi, laboratuvar
hizmetlerinin iyileþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý olmak üzere üç ana bileþenden oluþan projenin
hedeflerine ulaþmasýný çok önemsiyoruz.
Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýný, devlet-iþçi ve iþveren üçlüsünün üzerinde en kolay uzlaþma
saðlayacaðý alan olarak kabul ediyor ve oluþturulan mevzuatýn uygulanmasýnda yaþanan
zorluklarýn birlikte aþýlacaðýna inanýyorum.
18. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý'nýn Türk çalýþma hayatýna ve ülkemize faydalar
saðlayacaðý inancýyla, emeði geçenlere teþekkür ediyor, hepinize en içten sevgi ve saygýlar
sunuyorum.
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18. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HAFTASI
AÇILIÞ KONUÞMASI
18 incisini kutlayacaðýmýz iþ saðlýðý ve güvenliði haftasý etkinliklerine göstermiþ olduðunuz
ilgiden dolayý sizlere teþekkür ediyorum. Gösterilen bu ilgi Ülkemizde oluþan iþ saðlýðý ve
güvenliði bilincinin bir göstergesi ve daha güzel günlerin daha saðlýklý çalýþma ortamlarýnýn
da bir habercisidir.
Dünyada her yýl milyonlarca çalýþan iþ kazasýna maruz kalmakta ve yüz binlerle ifade edilen
sayýda çalýþan iþ kazalarý sonucu hayatýný kaybetmektedir. Ülkemizde ise SSK istatistiklerine
göre 70-80 bin çalýþan kaza sonucu yaralanmakta, 2000-2500 kiþi sakat kalmakta, bin
civarýnda ölümlü iþ kazasý meydana gelmektedir. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sonucu
milyarlarca dolar maddi kayýp ortaya çýkmaktadýr.
Anayasamýzýn 2.maddesinde belirtilen sosyal devlet olma ilkesi ile 49. ve 50. maddesinde
belirtilen çalýþanlarýn korunmasý ilkeleri doðrultusunda, Bakanlýðýmýz geçtiðimiz yýllarda Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðün kuruluþunu saðlamýþtýr.
Genel Müdürlüðümüzün kuruluþuyla ilgili hükümleri de içeren kanunun iptali ile yaþanan
boþluðu ortadan kaldýran 4947 sayýlý kanunla birlikte Genel Müdürlüðün etkinliði ve
dinamizmi artmýþ, iþ saðlýðý ve güvenliði faaliyetlerine yoðunlaþýlmasý saðlanmýþtýr. Kanunla
Genel Müdürlüðe verilen görevler çerçevesinde;
·

Mevzuat hazýrlýklarý ivme kazanmýþ, AB'ye uyum çerçevesinde 17 yönetmelik
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yeni yayýmlanan
yönetmeliklerle iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda bir çok yenilik getirilmiþtir;

Ø Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili durumun sürekli iyileþtirilmesi,
Ø Ýþ yerlerinde genel bir önleme politikasýnýn geliþtirilmesi,
Ø

Ýþin her aþamasýnda risk deðerlendirmesi yaklaþýmý ile tehlikelerin tespiti ve buna
göre alýnacak tedbirlerin belirlenmesi,

Ø

Ayný iþyerini kullanan farklý iþverenlerin iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili olarak
iþbirliði yapmasý,

Ø Çalýþanlarýn iþyerinde karþýlaþýlabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi,
Ø Çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmasý,
Ø

Ýþyerinde saðlýk ve güvenlik görevlisi ve saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi
bulundurulmasý bunlardan bazýlarýdýr.

·
Ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþbirliðinde son derece önemli adýmlar
atýlmýþ ve 8.16 milyon euro tutarýndaki AB projesi 15 Ocak 2004 itibariyle yürürlüðe
girmiþtir. Projeyle ilgili daha geniþ bilgi öðle sonu oturumunda verilecek olup, özetle projenin
amacý;

Erhan BATUR
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Genel Müdürü
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Türkiye'deki iþ saðlýðý ve güvenliði standartlarýný, AB standartlarýna uydurmak,

Ø Özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmelere odaklanarak, iþyerlerinde iþ saðlýðý ve
güvenliði kural ve yönetmeliklerinin uygulanmasý için etkili ve verimli bir sistemin
geliþtirilmesine katkýda bulunmaktýr.
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·
Ýsveç ile yürütülen Çalýþma Hayatýnýn ve AB nin Geniþletilmesi projesi yanýnda
Hollanda ile MATRA ve Hollanda Ýdari Ýþbirliði Projesi kapsamýnda aktiviteler
yürütülmüþtür. Avrupa Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ajansý, Avrupa Yaþam ve Çalýþma Þartlarý
Vakfý, Italyan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Enstitüsü, Finlandiya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Enstitüsü ile iþbirliði yapýlmýþtýr.
·
Kiþisel koruyucu donanýmlarýn piyasaya arzý ile ilgili yönetmelik resmi gazetede
yayýmlanmýþtýr. Söz konusu yönetmelik önümüzdeki yýl Þubat ayýnda yürürlüðe girecektir.
Bu konuda, üreticinin ve tüketicinin maðdur olmasýný önlemek için mevzuatýn tamamlanmasý
çalýþmalarý sürmektedir. Özellikle piyasa gözetim ve denetimine hazýr olmak amacýyla AB ile
ortak proje çalýþmasý devam etmekte olup 1 milyon euroluk bir eþleþtirme projesi için ön
mutabakat saðlanmýþtýr. Ayrýca ÝSGÜM'de bir kiþisel koruyucu donaným test laboratuarý
kurulmasýna yönelik olarak AB fonlarýndan yararlanýlmasý için de gerekli baþvurular
yapýlmýþtýr.
·
Genel Müdürlüðün yayýn faaliyetleri çerçevesinde WEB sitesi geçen hafta içinde
faaliyete geçirilmiþtir, interaktif olarak dizayn edilen site ile, önümüzdeki dönemde
duyarlaþtýrma, bilgilendirme ve eðitim için önemli hizmetler sunulmasý planlanmaktadýr.
·
Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi konularýnda
inceleme ve araþtýrma kapasitesinin artýrýlmasý amacýyla AB projesi kapsamýnda yürütülen
çalýþmalar yanýnda, Üniversitelerimiz ve sosyal taraflarla iþbirliði de devam etmektedir.
·
Yayýn faaliyetleri, dergi, poster, broþür ve benzeri materyallerin basým ve yayým ve
daðýtýmý þeklinde devam etmektedir.
Önümüzdeki dönemde;
Genel Müdürlük kendisine verilen görevleri etkin bir þekilde yerine getirmek üzere gerekli
çalýþmalarý yürütmeyi sürdürecektir. Bu çerçevede, sosyal taraflarla iþbirliði içinde;
-

Ýþ saðlýðý ve güvenliðini kavram olarak toplumun anlayýp kabullenmesini
saðlanmasý, Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin evde bir ev hanýmýnýn düdüklü tencerede
karþýlaþtýðý riskten, lazer ve radyasyondan etkilenmeye kadar çok geniþ bir alaný
kapsadýðý dikkate alýnarak toplumsal manada bir iþ saðlýðý ve güvenliði bilinci
oluþturulmasý,

-

Ýþyerlerine, iþ saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili olarak çalýþanlara danýþmanlýk
hizmetleri verilmesi, eðitici, yol gösterici, özendirici faaliyetlerde bulunulmasý,

-

Ýþyeri ortam ölçümlerinin, inceleme ve araþtýrma faaliyetlerinin nicelik ve
niteliklerinin artýrýlmasý,
Saðlýklý ve güvenli çalýþma mekanlarýnýn
oluþturulmasýyla iþ kazasý ve meslek hastalýðý vakalarýnýn mümkün olan en alt
düzeye indirgenmesi amaçlarýna hizmet etmek için gereken gayreti gösterecektir.

Bu gün baþlayacak olan etkinliklerimiz öðleden sonra ve 5-6 Mayýs tarihlerinde burada ve 7
Mayýs'ta Kocaeli'nde iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda çok deðerli yerli ve yabancý uzman ve
akademisyenlerin yer aldýðý panellerle devam edecektir.
Haftanýn Türk çalýþma hayatýna, çalýþma barýþýna, çalýþanlarýn ve toplumun saðlýk ve
refahýna katký saðlamasýný temenni ediyor hepinizi saygýyla selamlýyorum.
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Saðlýk Emniyet ve Çevre
Yönetim Sistemi

Ýdeal bir "Saðlýk Emniyet ve Çevre Yönetim Sistemi" Nasýl
Olmalýdýr?
Öncelikle bir yönetim sistemi , tesis içinde devam eden tüm operasyonlarýn bir
bütünlük içerisinde yürütülmesini saðlamalý ve Saðlýk, Emniyet ve Çevre
açýsýndan kusursuzluðu hedefleyen bir yönetim yapýsý oluþturmalýdýr. Bu
nedenle yönetim sisteminin ana yapýsýný oluþturacak olan "Saðlýk, Emniyet ve
Çevre Yönetim Sistemi Temel Yasalarý" çok iyi tanýmlanmalýdýr. Bu amaçla
tanýmlanabilecek baþlýca 11 Element vardýr. 11 Element ayrýca temel olarak
alýnabilecek 14 sistem tarafýndan desteklenir.
Element Nedir?
Elementler Anayasa gibi düþünülebilir. Ýdeal olanýn 'Ne' olduðunu anlatýr, ortaya
temel bir prensip koyar ve þirketlerin, tesislerin tasarýmlarýnda, inþalarýnda ve
iþletilmelerinde karþýlanýlmasý gereken beklentileri ifade eder.

SEÇ Yönetim Sistemi Temel Yasalarý
Yönlendirici

1. Yönetimin

Katýlýmý ve
Liderliði

Operasyonel
2. Risk Analizi ve Yönetimi
3. Tesis Tasarýmý ve Ýnþaatý
4. Proses Bilgisi ve
Dokümantasyon
5. Personel ve Eðitimi
6. Operasyonlar ve Bakým
7. Deðiþikliklerin Yönetimi
8. Müteahhit Hizmetleri
9. Kaza Ýnceleme ve Analizi
10. Toplumla Ýliþkiler ve Acil
Durum Hazýrlýðý

Cem MELÝKOÐLU
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Geliþtirici

11. Sistemin
Denetlenmesi
ve
Geliþtirilmesi

Saðlýk Emniyet ve Çevre
Yönetim Sistemi
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GENEL YAPI
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11 Temel Yasa
14 Genel Sistem
Talimatlar
Ýþ Tanýmlarý

Prosedürler ve
Uygulamalar

Genel yapýda 11 adet element vardýr. Elementleri destekleyen baþlýca 14 adet
sistem ayrýca talimatlar, prosedürler, iþ tanýmlarý gibi çeþitli uygulamalarla
desteklenir.
Temel Yasalar Nedir?
Temel yasalar anayasa gibi düþünülebilir. Ýdeal olanýn 'Ne' olduðunu
anlatýr, bizden beklenenleri açýklar.
Sistem Nedir?
Sistem yasa gibi düþünülebilir. Ýdeal olana 'Nasýl' ulaþabileceðimizi
anlatýr, beklentileri nasýl karþýlayabileceðimizi açýklar.
Prosedür Nedir?
Prosedür yönetmelik gibi düþünülebilir. Sistemleri karþýlamak için
yapmamýz gerekenlerle ilgili 'Detaylarý' açýklar.
Sýrasýyla bu elementleri destekleyen baþlýca 14 sistem, taným ve açýklamalarýyla
aþaðýda özetlenmiþtir. Yapýnýn daha kolay anlaþýlmasý için SEÇ (Saðlýk, Emniyet
ve Çevre) Temel Yasalarý ile SEÇ Sistemleri arasýndaki iliþkileri anlatan baðlantý
þemasý kullanýlabilir. Þemada görüldüðü gibi, bazý sistemler yapýlarý gereði
birden fazla elementi yani temel yasayý desteklemektedirler.
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SEÇ TEMEL YASALARI

Baðlantýlar

SEÇ SÝSTEMLERÝ

1 Yönetimin Liderliði, Katýlýmý ve Sorumluluðu

01 Yönetimin Katýlýmý ve Liderliði

2 Risk Analizi ve Yönetimi

02 Risk Yönetimi

3 Tesis Tasarýmý ve Ýnþaatý

03 Tesis Tasarýmý ve Ýnþaatý

4 Proses Bilgisi ve Dökümantasyon

04A Dökümantasyon ve Kayýtlar
04B Kanuni Uyumluluklar & Atýklarýn Ýzlenmesi

5 Personel ve Eðitim

05A Personel Yönetimi ve Eðitim

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

05B Personel Saðlýðý ve Ýþ Emniyeti
6 Operasyonlar ve Bakým

06A Operasyonlar ve Bakým
06B Ýþ Ýzinleri

7 Deðiþikliklerin Yönetimi

07 Deðiþikliklerin Yönetimi

8 Müteahhit Hizmetleri

08 Müteahhit Hizmetleri

9 Kaza/Ucuz Atlatýlan Olaylarýn Analizi

09 Kaza/Ucuz Atlatýlan Olaylarýn Analizi

10 Toplumla Ýliþkiler ve Acil Durum Hazýrlýðý

10 Toplumla Ýliþkiler ve Acil Durum Hazýrlýðý

11 Sistemin Deðerlendirilip Geliþtirilmesi

11 Denetleme

1. Element: Yönetimin Liderliði, Katýlým
ve Sorumluluk
Ýlk elementi destekleyen yalnýzca bir sistem
vardýr.
Yönetim, politikalarý oluþturur, bir bakýþ açýsý
saðlar, beklentileri ortaya koyar ve
operasyonlarýn sürekli baþarýsý için gereken
kaynaklarý saðlar. Operasyonlarýn istenilen
þekilde yürümesi, yönetimin öncülük etmesini,
tüm organizasyonda gözlenebilecek þekilde
sisteme katýlým saðlamasýný ve her seviyede
Sorumluluk üstlenmesini gerektirir.

Yönetim;
Saðlýk, Emniyet ve Çevreye uygun bir yönetim sisteminin
Tesis için hayati olduðunun bilincindedir. Bu bilinci bütün birimlere
aktarýr.
Sistemlerin hayata geçirilmesinde kapsamý belirler, hedef
koyar.
Yetki ve sorumluluklarý saptar.
Sonuçlarý öalçer ve deðerlendirir. Tedbirleri alýr, gerekli
düzeltmeleri yapar ve takip eder.
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2. Element: Risk Analizi ve Yönetimi

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

SEÇ Yönetim sistemlerinde çok önemli bir yer
tutan Risk Analizi elementi kendi adýný alan
sistemle desteklenir,
02-Risk Yönetimi Sistemi.
Kapsamlý risk analizleri Saðlýk, Emniyet ve
Çevre ile ilgili riskleri azaltabilir ve karar
verme aþamasýnda gerekli bilgileri saðlayarak
kazalarýn sonuçlarýnýn kontrol altýna alýnmasýný
Saðlayabilir.
Risk Yönetimi Sistemi Ýþletmede insan saðlýðý, emniyet ve çevre açýsýndan
mevcut riskleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri almayý kapsar.
02-Risk Yönetimi Sisteminin Hedefleri;
Çalýþma ortamýndaki mevcut risklerin Ýþ Emniyeti Analizleriyle tespit
edilmesi,
Operasyon alanlarýnda ve çalýþma sahalarýnda yapýlacak Risk Analizleri
ile olasý tehlikelerin belirlenmesi,
Analiz sonuçlarýna göre gerekli tedbirlerin alýnmasý ve sonuçlarýnýn
takip edilmesi.
3. Element: Tesis Tasarýmý ve Ýnþasý
Tasarým ve inþaat ile ilgili elementi destekleyen
ayný isimli tek bir sistem vardýr,
03-Tesis Tasarýmý ve Ýnþaatý Sistemi.
Tesislerin tasarýmýnda, inþasýnda ve devreye
alma iþlemlerinde uygun standartlar,
prosedürler ve yönetim sistemleri kullanarak
iþ emniyeti artýrýlýp saðlýk ve çevre ile ilgili
Riskler azaltýlabilir.
Bu sistem tesis içindeki projeler (inþaat, yeni makinelerin eklenmesi vs..) için
kullanýlmalýdýr

03-Tesis Tasarýmý ve Ýnþaatý Sisteminin Hedefleri;
Projelerin eksik ve hatalý tasarýmýndan kaynaklanabilecek
aksaklýklarýn giderilmesi,
Projenin yasal olarak ve S.E.Ç. açýsýndan uygunluðu,
Tasarým deðiþikliklerinden sapmalarýn gözlenmesi,
Yürürlükteki standartlara uygunluðunun takibi.
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4. Element: Operasyon Bilgi ve Dokümantasyonu

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

4.Elementi destekleyen iki ayrý sistem vardýr.
Bunlardan ilki 04A-Dokümantasyon ve Kayýtlar
sistemidir.
Bu sistem gereðince; Riskleri belirlemek ve yönetmek
için operasyonlar, tesisler, ellenen ürünler ve malzemeler,
Saðlýk, Emniyet ve Çevre ile ilgili muhtemel tehlikeler
ve hukuki gereklilikler ile ilgili güncel bilgiler mevcut
olmalýdýr.
Dokümantasyon ve Kayýtlar Sisteminde, tesisle ilgili
kritik/ önemli çizimlerin, belgelerin ve dokümanlarýn ne
Þekilde korunmasý gerektiði belirtilmelidir.

4.Elementi destekleyen bir diðer sistem ise 04B-Kanuni Uyumluluklar
& Atýklarýn Ýzlenmesi sistemidir.
Bu sistem gereðince iþletmeyi ilgilendiren S.E.Ç. Ile
ilgili kanunlara uyulmasý saðlanýr. Tesisteki atýklarýn
ve emisyonlarýn nasýl yönetilmesi gerektiðini net bir
þekilde anlatýlýr.
Uygulanabilir yasalar, düzenlemeler, standartlar ve
özel izinlerle ilgili bilgiler güncel olmalý, uygunsuzluklar
giderilmiþ ve bunlara baðlý olarak operasyonel gereklilikler
Belgelendirilmiþ ve etkilenen kiþilere iletilmiþ olmalýdýr.

04B-Kanuni Uyumluluklar & Atýklarýn Ýzlenmesi Sisteminin
Hedefleri;
Yürütülen iþlemlerin, S.E.Ç. açýsýndan kanunlara ve yürürlükteki
mevzuata uygunluðunun saðlanmasý,
Tehlikeli atýklarýn, kanunen lisanslý þirketlerce nakliyesinin ve
bertarafýnýn saðlanmasý,
Su ve hava emisyonlarýnýn periyodik kontrollerle yasal sýnýrlar içinde
tutulmalarýnýn saðlanmasý.
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5. Element: Personel ve Eðitim
Operasyonlarýn kontrolü insanlara baðlýdýr. Saðlýk, Emniyet ve Çevre açýsýndan
sakýncalý olmayan ve yasalara uygun operasyonlarýn devamýný saðlamak,
çalýþanlarýn dikkatli seçimi, yerleþtirilmesi, devamlý kontrolü ve eðitimine
dayanýr.

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

5.Elementi destekleyen iki ayrý sistem vardýr. Bunlardan birincisi 05A-Personel
Yönetimi ve Eðitim Sistemidir.
Bu sistem ile mevcut iþlere, iþe uygun elemanlarýn yerleþtirilmesi ve
elemanlarýn iþin gerektirdiði eðitimleri almalarý saðlanýr.

05A-Personel Yönetimi ve Eðitim Sisteminin Hedefleri;
Ýþlerin, iþleri bilen kiþiler tarafýndan yapýlmalarý,
Kimin? - Ne? eðitim almasý gerektiðinin doðru planlanmasý,
Personelin
S.E.Ç. performansýnýn izlenerek, geliþmelerin
saðlanmasý,
Eðitim eksikliðinden kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmalarýn
engellenmesi.

5.Elementi destekleyen diðer sistem, 05B-Personel Saðlýðý ve Ýþ Emniyeti
Sistemidir.
Bu sistemin hedefi þirket ve müteahhit personelinin maruz kaldýklarý fiziksel,
kimyasal, biyolojik tehlikeleri saptamak ve tedbir almaktýr.
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6. Element: Operasyonlar
Ve Bakým
Tesislerin mevcut parametreler ve
düzenler içinde çalýþmasý esastýr.
Bunun için etkili prosedürler, detaylý
inceleme ve bakým sistemleri,
güvenilir emniyet ve kontrol
sistemleri, ve bu prosedür ve
sistemleri sürekli uygulayabilecek
kalifiye personel gereklidir.
6.Elementi desteklemek için iki ayrý
sistem kullanýlmýþtýr. Bunlardan ilki,
06A-Operasyonlar ve Bakým Sistemidir.
06A-Operasyonlar ve Bakým Sisteminin Hedefleri;
Ýþe uygun Operasyon ve Bakým
Talimatlarýnýn geliþtirilerek, iþlerin
emniyetli ve doðru yapýlmalarýnýn
saðlanmasý,
Kritik sistemler için personelin
bilinçlendirilmesi,
Hatalý iþletme ve bakým uygulamalarýndan
kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmalarýn
engellenmesi.
6.Elementi destekleyen diðer sistem,
06B - Ýþ Ýzinleri Sistemi' dir. Bu sistem
iþletmede yürütülen iþlerin saðlýk, emniyet
ve çevre kurallarýna uygun ve kontrollü
Olarak yapýlmalarý ile ilgili kurallarý düzenler.
Her iþlem talimatýna uygun yapýlmalýdýr!

06B - Ýþ Ýzinleri Sisteminin Hedefleri;
Bakým ve tadilat iþlerindeki olasý kazalarýn önlenmesi,
Ýþletme içindeki izne tabi tüm çalýþmalarda (Elektrikli çalýþma, yüksekte
çalýþma, kapalý mahalde çalýþma, ateþli çalýþma,vs. gibi) gerekli izin ve
tedbirlerin alýnmasý,
Ýþlerin kuralýna uygun olarak ve bilen kiþiler tarafýndan yapýlmalarýnýn
saðlanmasý.
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7. Element:Deðiþikliklerin Yönetimi

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

Operasyonlar, prosedürler, saha standartlarý, tesisler
ve personel ile ilgili deðiþiklikler, ilgili Saðlýk, Emniyet
ve Çevre risklerini en düþük seviyede tutabilmek için
deðerlendirilmeli ve yönetilmelidir.
7. Element, kendisiyle ayný ismi taþýyan sistemle desteklenir,
07-Deðiþikliklerin Yönetimi Sistemi. Ýþletme içinde ekipmanlarla,
personelle, operasyonlarla ilgili geçici, kalýcý ve acil
Deðiþikliklerin yönetimini kapsar.
07-Deðiþikliklerin Yönetimi Sisteminin Hedefleri;
Geçici, kalýcý ve acil deðiþikliklerin doðru þekilde yönetilmeleri
Deðiþikliklerin etkilenen bölümlerce incelenerek gerekli kontrollerin ve
doðru haberleþmenin saðlanmasý,
Deðiþikliklerin eksik iletiþiminden ve yetersiz incelemesinden meydana
gelen aksaklýklarýn ve kazalarýn azaltýlmasý.

8. Element: Müteahhit Hizmetleri
Þirket adýna iþ yapan üçüncü þahýslar þirketin
iþlerini ve prestijini etkilemektedirler.
Bu sebeple üçüncü þahýslarýn ve müteahhitlerin,
iþveren þirketin, politika ve iþ hedeflerine
uygun çalýþmalarý esastýr.
08-Müteahhit Hizmetleri Sistemi,
müteahhitlerin, deðerlendirilmesi,
seçilmesi ve performanslarýnýn
izlenmesi için gereken temel
Uygulamalarý kapsamaktadýr.

08-Müteahhit Hizmetleri Sisteminin Hedefleri;
Eksik, hatalý müteahhit seçiminden kaynaklanabilecek kaza ve
yaralanmalarýn engellenmesi,
Saðlýk, Emniyet ve Çevre performansý uygun olan Müteahhitlerin
seçilmesi,
Müteahhitlerin Saðlýk Emniyet ve Çevre performanslarýnýn izlenmesi ve
geliþtirilmesi.
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9. Element: Kaza ve Ucuz Atlatýlan Olaylarýn Analizi

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

Operasyonlarýn Bütünlüðünü saðlamak
açýsýndan kaza ve ucuz atlatýlan olaylarý
etkin biçimde soruþturmak, raporlamak
ve gerekli takipleri yapmak esastýr.
Bu husus meydana gelen olaylardan
gerekli derslerin alýnmasýný ve ayný
kazalarýn bir daha meydana
gelmemesini saðlar.
09-Kaza ve Ucuz Atlatýlan Olaylarýn
Analizi Sistemi, Þirket bünyesindeki
tüm çalýþmalardaki kazalarýn ve ucuz atlatýlan olaylarýn analiz ve
soruþturulmalarýný düzenler.
09-Kaza ve Ucuz Atlatýlan Olaylarýn Analizi Sisteminin Hedefleri;
!Kaza ve ucuz atlatýlan olaylarýn analizlerinin en doðru biçimde yapýlmasý,
!Kaza ve ucuz atlatýlan olaylarý istatistiksel olarak izlenmesi,
Gerekli düzeltici tedbirlerin alýnarak takiplerinin saðlanmasý.

10. Element:Toplumla Ýliþkiler ve Acil Durum Hazýrlýðý
SEÇ Yönetim Sistemlerinde, halkýn
varolan güveninin korunmasý
hususunda toplumla iliþkiler anahtar
bir rol oynamaktadýr. Acil durum
planlarý ve hazýrlýklarý, olasý bir durum
karþýsýnda halkýn, çevrenin ve þirket
personeli ile varlýklarýnýn korunmasýnýn
garanti altýna alýnmasýný saðlayacaktýr.
10-Toplumla Ýliþkiler & Acil Durum
Hazýrlýðý Sistemi, iþletmede meydana
gelebilecek olasý acil durumlar
Karþýsýnda alýnacak önlemlerle ilgili çalýþmalarý
10-Toplumla Ýliþkiler & Acil Durum Hazýrlýðý Sisteminin Hedefleri;
Þirketin S.E.Ç. konularýndaki hassasiyetinin ilgili kurum ve iþletmeler
tarafýndan bilinmesinin saðlanmasý
Þirkete olan güvenin arttýrýlmasý
Devlet kurumlarýyla acil durumlarda uygun iþbirliðinin saðlanmasý
Acil durum planlarýnýn oluþturulmasý ve personelin acil durumlara
hazýrlýklý olmalarý
Kritik ekipmanlarýn kullanýma hazýr þekilde bulundurulmalarý
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11. Element: Deðerlendirme ve Geliþtirme
Operasyonlarýn Bütünlüðünü geliþtirebilmek,
görev ve sorumluluklarý verimli bir þekilde
sürdürebilmek için beklentilerin ne oranda
karþýlandýðýný deðerlendirecek bir iþlem gereklidir.

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

11-Denetim Sistemi, SEÇ Yönetiminin iþletmede
ne derece etkin olduðunu iç ve dýþ
Deðerlendirmelerle belirler.

11-Denetim Sisteminin Hedefleri;
Ýç ve dýþ denetimlerin yer, zaman bilgilerinin belirlenerek
denetimlerin uygun biçimde planlanmasý
SEÇ Yönetiminin kayýt, doküman ve prosedürel açýdan ne
aþamada olduðunun saptanmasý
SEÇ Yönetim Sistemi uygulamalarýndaki verimliliðinin ne
aþamada olduðunun saptanmasý
Sistemlerin/ Prosedürlerin eksiklik ve aksaklýklarýnýn tespiti
SEÇ Yönetim Sisteminin sürekli geliþiminin saðlanmasý
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BAKANLIÐIMIZCA HAZIRLANAN 4857 SAYILI
ÝÞ KANUNUNUN MADDE SIRASINA GÖRE
YÖNETMELÝKLER LÝSTESÝ (19/8/2004)

Yönetmeliðin Adý
1

2

3

4

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör
Maðduru Ýstihdamý Hakkýnda
Yönetmelik
Özürlü ve Eski Hükümlü
Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden
Ceza Olarak Kesilen Paralarý
Kullanmaya Yetkili Komisyonun
Kuruluþu ile Çalýþma Usul ve
Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik
Ýþçi Ücretlerinden Ceza Olarak
Kesilen Paralarý Kullanmaya
Yetkili Kurulun Teþekkülü ve
Çalýþma Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik
Asgari Ücret Yönetmeliði

4857/Md. R.G.Yay. Tar.

Yür. Tarihi

30.Md.

24/3/200425412

Yayýmý
tarihinde

30.Md.
son fýkra

26/9/200325241

Yayýmý
tarihinde

38.Md.

5/3/200425393

Yayýmý
tarihinde

Ýþ Kanununa Ýliþkin Fazla
Çalýþma ve Fazla Sürelerle
Çalýþma Yönetmeliði
Yüzdelerden Toplanan Paralarýn
Ýþçilere Daðýtýlmasý Hakkýnda
Yönetmelik
Yýllýk Ücretli Ýzin Yönetmeliði

41.Md.

6/4/200425425

Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

51.Md.

28/2/200425387

Yayýmý
tarihinde

60.Md.

8

Ýþ Kanununa Ýliþkin Çalýþma
Süreleri Yönetmeliði

63/3.Md.

3/3/200425391
6/4/200425425

Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

9/1

Saðlýk Kurallarý Bakýmýndan
Günde Ancak Yedi Buçuk
Saat veya Daha Az
Çalýþýlmasý Gereken Ýþler
Hakkýnda Yönetmelik
Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma
Ödeneðine Ýliþkin Yönetmelik
Hazýrlama, Tamamlama ve
Temizleme Ýþleri
Yönetmeliði
Çocuk ve Genç Ýþçilerin
Çalýþtýrýlma Esas ve Usulleri
Hakkýnda Yönetmelik

63.Md.
son
fýkrasý

15/4/200425434

Yayýmý
tarihinde

65.Md.

31/3/200425419
28/4/200425446

Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

71.Md.

6/4/200425425

Yayýmý
tarihinde

13/4

Kadýn Ýþçilerin Gece
Postalarýnda Çalýþtýrýlma
Koþullarý Hakkýnda Yönetmelik

73.Md

9/8/200425548

Yayýmý
tarihinde

14

Haftalýk Ýþ Günlerine
Bölünemeyen Çalýþma Süreleri
Yönetmeliði
Postalar Halinde Ýþçi
Çalýþtýrýlarak Yürütülen Ýþlerde
Çalýþmalara Ýliþkin Özel Usul ve
Esaslar Hakkýnda Yönetmelik
Çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Eðitimlerinin Usul
ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yönetmeliði (89/391/ EEC)*

76/1.Md.

6/4/200425425

Yayýmý
tarihinde

76/2.Md.

7/4/200425426

Yayýmý
tarihinde

77.Md.

7/4/200425426

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

9/12/200325311

Yayýmý
tarihinde

5

6

7

10
11/2

12/3

15

16/5

17/6

39.Md

70.Md.
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18/7
19/8

20/9
21/10
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22/11

23/12

24/13

25/14

26/15

27/16

28/17

29/18

30/19

31/20

32/21

33/22

Güvenlik ve Saðlýk Ýþaretleri
Yönetmeliði (92/58/EEC)*
Ekranlý Araçlarla
Çalýþmalarda Saðlýk ve
Güvenlik Önlemleri
Hakkýnda Yönetmelik
(90/270/EEC)*
Gürültü Yönetmeliði
(2003/10/EC-86/188/EEC)*

78.Md.

Titreþim Yönetmeliði
(2002/44/EC)*
Yapý Ýþlerinde Saðlýk ve
Güvenlik Yönetmeliði
(92/57/EEC)*
Kimyasal Maddelerle
Çalýþmalarda Saðlýk ve
Güvenlik Önlemleri
Hakkýnda Yönetmelik
(98/24/EC-2000/39/EC Sýnýr
Deðer)*
Patlayýcý Ortamlarýn
Tehlikelerinden Çalýþanlarýn
Korunmasý Hakkýnda
Yönetmelik (99/92/EC)*
Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalýþmalarda
Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri
Hakkýnda Yönetmelik
(90/394/EEC-97/42/EEC99/38/EC)*
Asbestle Çalýþmalarda Saðlýk
ve Güvenlik Önlemleri
Hakkýnda Yönetmelik
(83/477/EEC)*
Ýþyeri Bina ve Eklentilerinde
Alýnacak Saðlýk ve Güvenlik
Önlemlerine Ýliþkin
Yönetmelik (89/654/EEC)*
Ýþ Ekipmanlarýnýn
Kullanýmýnda Saðlýk ve
Güvenlik Þartlarý Hakkýnda
Yönetmelik (89/655/EEC)*
Elle Taþýma Ýþleri Hakkýnda
Yönetmelik (90/269/EEC)*

Kiþisel Koruyucu
Donanýmlarýn Ýþyerlerinde
Kullanýlmasý Hakkýnda
Yönetmelik (89/656/EEC)*
Yeraltý ve Yerüstü Maden
Ýþletmelerinde Saðlýk ve
Güvenlik Þartlarý Hakkýnda
Yönetmelik (92/104/EEC)*
Sondajla Maden Çýkarýlan
Ýþletmelerde Saðlýk ve
Güvenlik Þartlarý Hakkýnda
Yönetmelik (92/91/EEC)*
Geçici veya Belirli Süreli
Ýþlerde Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Hakkýnda
Yönetmelik (91/383/EEC)*

(17)

23/12/200325325
23/12/200325325

Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

78.Md.

23/12/200325325

23/12/2006

78.Md.

23/12/200325325
23/12/200325325

23/12/2006

78.Md.

26/12/200325328

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

26/12/200325328

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

26/12/200325328

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

26/12/200325328
(Deð.17/2/
2004 - 25376)
10/2/200425369

15/4/2006

78.Md.

11/2/200425370

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

11/2/200425370

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

11/2/200425370

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

21/2/200425380

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

22/2/200425381

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

15/5/200425463

Yayýmý
tarihinde

78.Md.

78.Md.

78.Md.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Yayýmý
tarihinde

Yayýmý
tarihinde
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Kurma Ýzni ve Ýþletme
Belgesi Hakkýnda
Yönetmelik
35/24
Ýþyerlerinde Ýþin
Durdurulmasýna veya
Ýþyerlerinin Kapatýlmasýna
Dair Yönetmelik
36/25
Ýþ S Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Kurullarý
Hakkýnda
Yönetmelik
37/26
Ýþyeri Saðlýk Birimleri ve
Ýþyeri Hekimlerinin
Görevleri Ýle Çalýþma Usul
ve Esaslarý Hak. Yönetmelik

78/2.Md

Baþbakanlýkta

Yayýmý
tarihinde

79.Md.

15/3/200425393

Yayýmý
tarihinde

80.Md.

7/4/200425426

Yayýmý
tarihinde

81.Md.

16/12/200325318

Yayýmý
tarihinde

38/27

82.Md.

20/1/200425352

85.Md.

16/6/200425494
14/7/ 200425522

Yayýmý
tarihinde
Sertifika
Þartý
20/5/2005
Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

39/28
40/29

41

42
43

Ýþ Güvenliði ile Görevli
Mühendis veya Teknik
Elemanlarýn Görevleri ile
Çalýþma Usul ve Esaslarý
Hakkýnda Yönetmelik
Aðýr ve Tehlikeli Ýþler
Yönetmeliði
Gebe veya Emziren
Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma
Þartlarýyla Emzirme Odalarý
ve Çocuk Bakým Yurtlarýna
Dair Yönetmeliði
(92/85/EEC)*
Askeri Ýþyerleriyle Yurt
Güvenliði Ýçin Gerekli Maddeler
Üretilen Ýþyerlerinin Denetim ve
Teftiþi Hakkýnda Yönetmelik
Konut Kapýcýlarý Yönetmeliði

Sanayi, Ticaret, Tarým ve
Orman Ýþlerinden Sayýlan Ýþlere
Ýliþkin Yönetmelik
44
Tarým ve Ormandan Sayýlan
Ýþlerde Çalýþanlarýn Çalýþma
Koþullarýna Ýliþkin Yönetmelik
45
Çalýþma Hayatýna Ýliþkin Üçlü
Danýþma Kurulunun Çalýþma
Usul ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik
* Avrupa Birliði Direktif Numarasý

88.Md.

91/2.Md

110.Md.

1 /8/ 200425540

Yayýmý
tarihinde

3/3/200425391
28/2/200425387

Yayýmý
tarihinde
Yayýmý
tarihinde

111/2.Md

6/4/200425425

Yayýmý
tarihinde

114.Md.

4/4/200425423

Yayýmý
tarihinde

111/1.Md
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DÝÐER KANUNLARA GÖRE GENEL MÜDÜRLÜÐÜMÜZCE
YAYIMLANAN YÖNETMELÝKLER
Sýra
Nu.:

Kiþisel
Koruyucu
Donaným Yönetmeliði
(CE) (89/686/EEC)*
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Genel Müdürlüðü Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði
Uzman Yardýmcýlýðý ve
Uzmanlýðý Atama,
Görev ve Çalýþma
Yönetmeliði
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Genel Müdürlüðü

1

2

SAYI: 20 YIL: 4 TEMMUZ - AÐUSTOS 2004

Adý:

3

Dayanak
Kan./Md.
4703/4.Md.

R.G.S.T.
9/2/200425368

Yürürlük Tar.
9/2/2005

3146 /36-A
Md.

11/6/200425489

Yayýmý
tarihinde

3146/39.Md.

15/9/200425584

Yayýmý
tarihinde

Dayanak
Ýþyeri
Hekimleri
Yön.21.Md.

R.G.T.
13/4/2004-25432

Yürürlük
Yayýmý
Tarihinde

KKD
Yön.6.Mad.

4/5/2004-25452

9/2/2005

KKD Yön.

4/5/2004-25452

9/2/2005

Kýsa Çalýþma
ve Kýsa
Çalýþma
Ödeneðine
Ýliþkin
Yönetmelik
4857/65 Md.

26/8/2004-25565

Yayýmý
tarihinde

Döner Sermaye Ýþletmesi
Yönetmeliði
* Avrupa Birliði Direktif Numarasý

TEBLÝÐLER
Sýra Nu:
Adý
1Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine li
1
Ýliþkin Risk Gruplarý
is
Listesi Tebliði
2

3

4

Kiþisel Koruyucu
Donanýmlarla Ýlgili
Uyumlaþtýrýlmýþ Ulusal
Standartlara Dair Teblið
Kiþisel Koruyucu
Donanýmlarýn
Kategorizasyon Rehberine
Dair Teblið
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 65
inci Maddesine Göre
Uygulanacak Kýsa Çalýþma
ve Kýsa Çalýþma Ödeneðine
Ýliþkin Teblið (Teblið No:1)
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RESÝM ve KOMPOZÝSYON YARIÞMASI

RESiM ve KOMPOZÝSYON YARIÞMASI
Genel Müdürlüðümüzce 18. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý 4-10 Mayýs
2004 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiþtir.
Bu haftanýn amaçlarýndan biri de geleceðin çalýþanlarý olarak genç
kuþaklarýmýzýn konuyla ilgilenmelerini ve sonuçta iþ saðlýðý ve güvenliði
açýsýndan bilinçlenmelerini saðlamak amacýyla hafta etkinlikleri çerçevesinde
ülke genelinde Mesleki ve Teknik Orta Öðretim Kurumlarý ile Çýraklýk Eðitim
Merkezi öðrencileri arasýnda "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" konusunda resim ve
kompozisyon yarýþmasý yapýlmýþtýr.
Seçici kurul tarafýndan öðrencilerden gelen resim ve kompozisyonlar
deðerlendirmeye alýnmýþ ve deðerlendirme sonunda;
RESiM YARIÞMASINDA:
Mesleki ve Teknik Orta Öðretim Kurumlarýndan;
Birinciliðe

Sinem ERKIR
Mersin Anadolu Kýz Meslek ve Meslek Lisesi
Ýkinciliðe
YelizTAZEGÜL
Mersin Anadolu Kýz Meslek Lisesi
Üçüncülüðe Caner PARACI
Soma Çok Programlý Lisesi - Manisa
Çýraklýk Eðitim Merkezinden;
Birinciliðe
Ýkinciliðe
Üçüncülüðe

Serkan GÜNGÖR
Pendik Çýraklýk Eðitim Merkezi - Ýstanbul
Güngör GEDÝKOÐLU
Pendik Çýraklýk Eðitim Merkezi - Ýstanbul
Ferdi ABÝÞ
Pendik Çýraklýk Eðitim Merkezi - Ýstanbul

KOMPOZÝSYON YARIÞMASINDA
Mesleki ve Teknik Orta Öðretim Kurumlarýndan;
Birinciliðe; Karaman Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi Ferdi
ÞAH "Ýþ Güvenliði ve Ýnsan Hayatýndaki Önemi" kompozisyonuyla,
Ýkinciliðe; Niðde/Bor Ticaret Meslek Lisesi öðrencisi Aylin ERAT "Çalýþma
Ortamýnda Kiþisel Saðlýk ve Güvenliðin Önemi" kompozisyonuyla,
Üçüncülüðe; (Karaman Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
öðrencisi Muhammet Selman SELÇUK "Geleceðimizi Garantiye Alalým"
kompozisyonuyla,
Çýraklýk Eðitim Merkezinden;
Birinciliðe; Ýstanbul/Pendik Mesleki Eðitim Merkezi öðrencisi Sefa KILIÇ "Ýþ
Güvenliði Demek Can Güvenliði Demektir" kompozisyonuyla,
Ýkinciliðe; Ýstanbul/ Pendik Mesleki Eðitim Merkezi öðrencisi Muharrem
YILMAZ "Okyanuslara Güvenle Açýlabilmek" kompozisyonuyla
Üçüncülüðe; Balýkesir Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi öðrencisi Caner
PINAR "Makinadaki Güven Damlalarý" kompozisyonuyla
Ödüle layýk görülmüþtür.
Sevgili öðrencilerimizi kutlar baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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Ýþ güvenliði, insanlarýn atölyelerde ve inþaatlarda kendisinin ve diðer
çalýþanlarýn güvenliðini saðlamak için alýnan tedbirlerdir. Bu güvenlik hem
iþçi, hem de iþveren tarafýndan saðlanmaktadýr. Ýþ kazalarýnýn tümü
Iþçinin dikkatsizliði, iþverenin tedbirsizliði sonucunda ortaya çýkar.
Ýþ güvenliðinin, çalýþan insanlarla iliþkisini þöyle açýklayabiliriz;
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ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝNSAN
HAYATINDAKÝ ÖNEMÝ

Güvenli bir þekilde çalýþmak, hem iþçinin, hem de çevredeki
insanlarýn yararýnadýr. Çalýþan bir iþçi kendi saðlýðýný düþünmekle beraber
çevredeki insanlarýnda saðlýðýný düþünmek zorundadýr. Ýþçinin bu duyarlýlýðý
göstermesi hem kendi, hem de çevresindekilerin menfaatinedir. Ýþ
güvenliðinin saðlanmasýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý' nýn da
rolü büyüktür. Bu kurumumuz çalýþan iþçilerin ve iþverenlerin
ihmalkârlýklarýný anlatan afiþler ve eðitim seminerleriyle çalýþanlarý ve
iþverenleri bilinçlendirmektedir. Bu da iþ kazalarýnýn önlenmesinde etkili bir
rol oynar. Ýþ güvenliðinin yetersiz saðlandýðý atölye ve inþaat gibi mekanlarda
doðacak tehlikeler hem iþçinin hem de iþverenin sorumluluðundadýr.
Ýþverenler, örneðin; Bir atölye iþletmecisi, iþyerinin tüm ihtiyaçlarýný
(havalandýrma, çalýþma ortamý vb.) eksiksiz tamamlamasý çok önemlidir.
Çalýþan iþçilerinde bu konuda eðitilmesi iþverenin görevlerinden biridir.
Ýþverenin bu eksiklikleri tamamlamasý hem kendi saðlýðý, hem de çalýþanlarýn
saðlýðý açýsýndan önemlidir. Ýþçiler ise, kendilerine saðlanan uygun
ortamlarda çalýþtýklarýnda iþlerine olan sevgisi ve kendilerine olan özgüveni
çok önemlidir. Çalýþan bir iþçi, iþine çok önem vermeli, çok iyi konsantre
olmalý ve kendilerine saðlanan uygun ortamlarda iþini en iyi þekilde
yapmalýdýr. Çalýþan iþçilerin en önemli görevlerinden biri de, kendi saðlýðýna
zararlý olan ve tedbirsiz çalýþýlan iþletmelerde asla çalýþmamalarý kendi
güvenlikleri açýsýndan önemlidir.
Tedbirsiz çalýþýlan iþletmelerde, iþçilerin hayatlarý söz konusu
olabilir. Bu nedenle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan çok sýk
denetlenmeleri önemlidir. Bu denetlemelerden uzak kalan iþletmeler bu
denetimsizliði fýrsat bilerek hem kendilerinin, hem de çalýþanlarýn can
güvenliðini tehlikeye atabilirler. Denetimler sýrasýnda iþletmelerin tedbirsiz
çalýþýldýðý anlaþýldýðýnda buna göre, Kurumun iþletmeyi kapatmaktan ziyade
o insanlarýn eðitim seminerlerinde bilinçlendirilmesi daha doðru olacaktýr.
Bu bilinçlendirme yapýldýðý taktirde Türkiye sanayisi bana göre on kat
yükselecektir.
Ýþ güvenliðinin yetersiz saðlandýðý mekanlarda doðacak
tehlikelerden çalýþanýn, hem de iþverenin güvenliði tehlikeye düþecektir.
Bunun için iþ güvenliði insan hayatýnda önemli bir rol oymamaktadýr.
Ferdi ÞAH
Karaman Teknik Lise ve
Endüstri Meslek Lisesi
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ÝÞ GÜVENLÝÐÝ DEMEK, CAN
GÜVENLÝÐÝ DEMEKTÝR
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Ýþ güvenliði demek can güvenliði demektir. Can güvenliði demek,
çalýþtýðýmýz iþ ortamýnýn saðlýk ve güvenlik faktörünün iyi olmasý
demektir. Saðlýk ve güvenliðimizin ne kadar önemli olduðunu ve
iþyerlerinin bu kurallara uygun olmasý gerektiðini, çalýþan bir genç olarak
çok önemsiyorum. Tüm çalýþan gençlerin bu konuda bilinçli olmalarýný,
bu bilinçli çalýþmayla geleceðimizin daha güzel olacaðýný düþünüyorum.
Çünkü bunu baþýma gelen bir olayla çok daha iyi anladým.
Ýki senedir tesviyecilik mesleðinde çalýþýyorum. Tesviye
mesleðinde çalýþanlar çok iyi bilir ki iþ kazalarýndan korunmak o kadar da
kolay deðildir. Ýþyeri kurallarýna uygun olmayan elbiseler dahi kazalara
sebep olabilir. Ben daha yeni iþe baþladýðým zaman giydiðim iþ elbisesi
yüzünden baþýma kötü bir olay geldi. Ýþyerinde tezgahýn baþýnda
çalýþýrken giydiðim iþ elbisesinin kollarý bol olduðu için çalýþtýðým
tezgaha takýldý ve makine kolumu sarmaya baþladý. Diðer kolum
yetiþemediði için makineyi kapatamadým. O anda yanýmda çalýþan
arkadaþým makineyi kapattý. Çok þükür ki bu kazadan arkadaþýmýn
sayesinde fazla yara almadan kurtuldum. Yaþadýðým bu olay baþýma gelen
iþ kazalarýndan sadece biriydi. Fakat o zamanlar iþe yeni baþladýðým için iþ
kazalarýndan korunmanýn yollarýný bilmiyordum ve bu konularda bilinçli
deðildim. Þu anda meslek üzerine eðitim aldýðým okulumda iþ kazalarý ve
iþ güvenliði hakkýnda bilgileniyorum ve nasýl korunulmasýný
öðreniyorum. Bu sayede iþyerinde daha dikkatli çalýþýyorum. Yine de iþ
kazalarýndan korunmak biz çalýþanlarýn elinde. Ýþ kurallarýna uymak, her
an dikkatli çalýþmak tüm çalýþanlar için çok önemlidir.
Bizim görünmez dediðim kazalar, bizim göremediðimiz
kazalardýr. Ya da görmezden geldiðimiz ihmalkarlýklar, dikkatsizliklerdir.
En ufak bir dikkatsizlik bütün hayatýmýzý karartabilir, geleceðimiz yok
olabilir. Bu yüzden kendi bedenimizi güvenlik þartlarýný çok iyi bilerek,
koruyarak çalýþmalýyýz. Tedbirimizi aldýðýmýz sürece geleceðimiz çok
güzel olur.
Sefa KILIÇ
Pendik Mesleki Eðitim
Merkezi Tesviye 2/K 11279
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ÝYONLAÞTIRICI RADYASYON
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Ýyonlaþtýrýcý radyosyon x ýþýnlarý ve gama ýþýnlarý gibi kýsa dalga boylu,
yüksek frekanslý elektromanyetik
radyasyonlarla; elektron, proton, alfa parçacýklarý ve diðer atom parçacýklarý
gibi parçacýk radyasyonundan oluþmaktadýr. Bu radyasyon tipleri atomun
doðal olarak ya da nükleer reaktörlerde olduðu gibi bozulmasý sonucu oluþur.
iyonlaþtýrýcý radyasyonun iyonlaþtýrýcý olmayan radyasyondan farký
soðurulduðu maddelerde atomlarý parçalamasý, kimyasal baðlarý koparmasý,
iyon çiftlerinin oluþmasýna yol açmasýdýr.
Ýyonlaþtýrýcý radyasyon birçok istenmeyen yan etkilere yol açar.
Etkisi: Soðurulan radyasyon dozu, soðurulma hýzý, radyasyonun doðrusal
enerji transferi ve etkilenim koþullarýna baðlýdýr.
Ýyonlaþtýrýcý radyasyonun saðlýkla ilgili olumsuz etkileri, belirli eþik
dozlarýn aþýlmasý durumunda meydana gelmektedir. Bunlar; deride
kýzarýklýk, göz merceðinde katarakt, üreme ve kan yapýcý sistem üzerindeki
olumsuz etkilerdir. Ancak, kansere yol açma rýski için bir eþik deðer yoktur ve
doz arttýkça bu etkilerin görülme sýklýðý artar.
Radyasyondan korunmada temel ilke etkilenim dozunun mümkün
olduðunda düþük tutulmasýdýr. Ýþçilerin ve toplumun radyasyon etkisinden
korunmasýný saðlamaya yönelik olarak izin verilen dozlarla ilgili kurallara
uyulmasý gerekmektedir.
Etkilenim düzeyinin sýnýrlý tutulabilmesi için radyasyon kaynaklarý,
bunlarýn kullanýldýðý veya üretildiði kuruluþlar ve çalýþma süreleri dikkatli bir
þekilde tasarlanmalýdýr. Bu tasarýmda atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý ve
zararsýz hale getirilmesi ile ilgili tüm ayrýntýlarda yer almalýdýr. Radyoaktif
maddelerin üretildiði ve çalýþýldýðý bölümlerde diðer bölümlerin
etkilenmesini engelleyecek tüm önlemler yine bu aþamada alýnmýþ olmalýdýr.
- Radyasyonla çalýþan personelin yaptýklarý iþle ilgili olarak eðitilmiþ
ve beceri kazanmýþ olmalarý þarttýr. Bilgilerin ve becerilerin düzenli
aralýklarla yapýlacak yenileme kurslarý ile pekiþtirilmesi gerekir.
- Tabii veya suni radyoaktif ve iyonlaþtýrýlmýþ maddeler veya diðer
korpüsküler emenasyon kaynaklarý ile çalýþacak iþçilerin, iþe alýnýrken genel
saðlýk muayeneleri yapýlmalý ve özellikle sinir, kan ve kan yapýcý sistemin
incelenmeli, sinir ve kan hastalýklarý ile ilgili bozukluklarý görülenler, bu
iþlere alýnmamalýdýr.
- Tabii ve suni radyoaktif ve iyonlaþtýrýcý maddeler veya diðer
korpüsküler emenasylon kaynaklarý ile çalýþan iþçilerin periyotik olarak
genel saðlýk muayeneleri yapýlmalý ve özellikle sinir ve kan hastalýklarý ile
ilgili bozukluklarý görülenler, çalýþtýklarý iþlerden ayrýlmalý, kontrol ve tedavi
altýna alýnmalýdýr.
- Radyoaktif maddelerin üretildiði ve bu maddelerle çalýþýlan tüm
kuruluþ ve iþyerlerinde etkin bir denetim ve izleme sistemi kurulmalýdýr.
- Acil durumlarla ilgili olarak etkili bir müdahale planý bulunmalýdýr.
- Dökülme, bulaþma durumlarýnda hemen ortam terkedilerek
yetkililere haber verilmeli, söz konusu bölgeye eðitimli müdahale ekipleri
dýþýnda kimsenin girmesine olanak verilmemelidir.
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- Ortamýn kirlenmesine yol açabilecek her türlü duruma müdahale edebilecek
þekilde eðitilmiþ ve donatýlmýþ bir müdahale ekibi bulunmalýdýr.
- Her türlü koruyucu düzenek sisteme monte edilmiþ olmalýdýr.
(Çalýþma ortamýnýn kurþun ile kaplanmasý)
- Taþýma v.b. uygulamalarda dökülmem, saçýlma gibi durumlarý
önleyecek önlemler alýnmalýdýr.
- Ýþçiler koruyucu her türlü donanýma sahip olmalý, doðru biçimde
kullanmalýdýr. (Kurþun ihtiva eden elbise ve eldiven kullanýlmalý)
- Radyoaktif maddelerle çalýþýlan iþyerlerinde sýgara içilmemelidir.
- Radyoaktif maddelerle çalýþan iþyeri bölümlerine eðitimsiz ve
yetkisiz kiþilerin girmesi engellenmelidir.
- Her türlü makina ve donaným nitelikli ve eðitim standardý yüksek
personelin denetimi ve izlemesinde olmalýdýr.
-Etkilenim süresinin en aza indirilmesini saðlayacak çalýþma düzeni
saðlanmalýdýr.
- Radyasyon kaynaðý ile kiþiler arasýnda mesafe mümkün olduðunca
en yüksek uzaklýkta olmalýdýr. Prosesin gerekil bölümlerinde uzaktan
kumandalý otomatik sistemlerin kullanýlmasý en uygundur.
- Her çalýþma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlý en az miktarý
kullanýlmalýdýr.
- Ýþçilerin, kaynak yakýnýnda mümkün olduðu kadar kýsa süre
kalmalarý saðlanmalýdýr.
- Kaynak ile iþçiler arasýna, uygun koruyucu bir paravana (ekran)
konulmalýdýr. Bu paravanalar, gama ve (x) ýþýnlarý için, kurþun, beton ve
benzeri beta ýþýnlarý ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapýlmýþ
olmalýdýr.
- Ýþçilerin ne miktarda radyasyon aldýklarý, özel cihazlarla ölçülmeli
ve bunlar en geç, ayda bir defa deðerlendirilmelidir. Alýnan radyasyon, izin
verilen dozun üstünde bulunduðu durumlarda, iþçi bir süre için, bu iþten
uzaklaþtýrýlmalý, yýllýk total doz korunmalýdýr.
-Ýyyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulmalý, boþaltýlan havanýn
radyasyon yönünden süzülmesi saðlanmalý, temizlik sýrasýnda, özel maskeler
kullanýlmalýdýr.
- Ýþyeri ve iþçinin temizliðine dikkat edilmeli, radyoaktif atýklar,
usulüne uygun bir þekilde yok edilmelidir.
- Taþýnabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda
bulundurulmalýdýr. Uyarýcý radyasyon iþaretleri taþýmalýdýr.
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