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KAYNAK EĞİTİM MUAYENE MERKEZİ TAHRİBATLI
MUAYENE LABORATUVARI AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi
Tahribatlı Muayene Laboratuvarı 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan
tören ile açıldı.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi
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tüm katılımcılara teşekkür ederek,
“2010 yılında mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer olan “kaynak ve malzeme teknolojisi” alanlarında gerek mühendis gerekse ara
teknik elemanlara yönelik eğitim,
belgelendirme ve denetim amacıyla
oluşturduğumuz uygulamalı eğitim
merkezi ve sonrasında merkezi bir
yapı olan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’ne dönüşerek devam
ettiğimiz yolculuğumuzda önemli
adımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Düşünceli
konuşmasına şöyle devam etti:
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“Tahribatsız muayene uygulama ve
eğitimleri, kaynakçı eğitimleri ve
bilgisayarlı test analizlerimizin yanına sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını
karşılayacak tahribatlı tahribatlı muayene labaratuvarlarımızı ekleyerek
kaynak mühendisliği vasıflandırma
ve belgelendirme amacını gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamayı
daha gerçekleştiriyoruz.
Gerek mühendis gerekse ara teknik
elemanlara MMO tarafından verilen/
yapılan eğitim sınav, belgelendirme
işleriyle, yapılan/yapılacak test ve
muayenelerin merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların,
çalıştay, sempozyum, kongrelerin
gerçekleştirilmesi ve kaynak mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirilmesi amacıyla kurulmuş olan,
‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi”
Örgütümüzün ve çalışanlarımızın özverili katkılarıyla daha da büyüyüp
önemli işlere imza atacağından eminim.
Bu laboratuvarın kurulmasında emeği geçen Oda Yönetim Kurulumuza,
Bursa Şube Yönetim Kurulumuza,
KEMM Yürütme Kurulumuza ve tabikii KEMM çalışanlarımıza, desteğini
esirgemeyen Şubelerimize çok teşekkür ediyorum.
Bugün davetimize katılarak bizleri
onurlandıran siz katılımcılara, gelemeyip canlı yayında bizlerle birlikte
aynı heyecanı yaşayan katılımcılara
çok teşekkür ediyorum.

KEMM ve Bursa Şube çalışanlarına
teşekkür eden Yener, bilim ve teknik
ile birlikte mücadele ederek, ülkenin geleceği için kalkınma ve refah
için yetişmiş insan gücünün önemini
vurguladı.
MMO ve TMMOB örgütlülüğünün
çok önemli olduğunu ifade eden
Yener, “Örgütümüzü daha ileri götürmeliyiz, mesleğimize sahip çıkmalıyız. Kaynak Eğitim Muayene Merkezi,
Tahribatlı Muayene Laboratuvarı uzman yetiştirme yeridir. Bilgiyi paylaşarak çoğaltıyoruz, toplumsallaştırıyoruz, aynı zamanda iş yapabilme
kapasitemizi arttırıyoruz. Eğitimlere
devam edeceğiz, yeni alanlar açacağız, sanayiye hizmet edeceğiz” dedi.
Yener, KEMM çalışanlarına, Bursa
Şube Yönetim Kuruluna, KEMM Yürütme Kuruluna ve tüm TMMOB ve
Oda örgütlülüğüne emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in
KEMM Tahribatlı Muayene Laboratuvarı Açış Konuşması
"TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i 4 Mayıs 2019 tarihinde açmıştık. Bugün de Tahribatlı
Muayene Laboratuvarını açıyoruz.

Laboratuvarımız MMO Örgütümüze,
mesleğimize ve ülke sanayisine hayırlı olmasını ve başarılar diler, saygılarımı sunarım.”

Böylece kaynak teknolojisi alanında
kurumsal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı platform olup 1997 yılından
beri düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile getirilen ihtiyaçları karşılama yönünde bir adım
daha atmış oluyoruz.

Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener konuşma yaptı.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve
malzeme alanındaki gelişmelere

paralel olarak kaynak yöntemleri,
tahribatsız ve tahribatlı muayene
yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir.
Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil,
uzman kişiler tarafından verilmesi
ve bu alanlarda çalışacak personelin
eğitimi ve belgelendirmesinin de titizlikle yapılması gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
olarak, uygulamalı eğitim merkezimiz tarafından bu alanlarda verilen-verilecek belgelerin ulusal ve
uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre ve
meslektaşlarımıza destek vermekten
mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin
kamusal bir çerçevede gelişmesi için
sürekli olarak çalışıyoruz.
Tahribatlı Muayene Laboratuvarı işte
bu kapsamda faaliyette bulunacaktır.
Bu noktada, gerek KEMM, gerekse
Tahribatlı Muayene Laboratuvarı çalışmalarına katkıda kurum ve kuruluşların temsilcilerine, ortak çalışmalarımızdan ötürü teşekkür ediyorum.
Odamız olanaklarını ve birikimini
kaynak teknolojisi alanında hizmet
sunan tüm kurum ve kuruluşlarla
paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum
ve kuruluşların bu çabalara destek
vermesi ve işbirliğine açık olmaları
gerektiğine inanıyoruz.
Konuşmamı tamamlarken KEMM ve
Tahribatlı Muayane Laboratuvarına
katkıda bulunan, ekipman, cihaz, bilgi desteğinde bulunan bütün kurum,
kuruluş ve firmalara, emeği geçen
meslektaşlarımıza ve Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve çalışanlarına
içtenlikle teşekkür ediyor, saygılar
sunuyor, Laboratuvarımızın Bursa ve
ülkemiz sanayisine hayırlı olmasını
diliyorum."
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EĞİTİMLERİMİZ
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Mayıs ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
Eğitim Adı

Şube

Eğitim Tarihi

Denizli

30.04-02.05.2021

Şantiye Şefliği

İzmir

5-7.05.2021

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

İzmir

4-7.05.2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mersin

30.04-02.05.2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

24-25.05.2021

Diyarbakır

4-9.05.2021

Bursa

25-26.05.2021

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

3-7.05.2021

Havuztesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Denizli

5-7.05.2021

Eskisehir

28-31.05.2021

Antalya

4-7.05.2021

İzmir

26-27.05.2021

Adana

26-27.05.2021

Adana

8-9.05.2021

İstanbul

7-8.05.2021

Diyarbakır

30.04-01.05.2021

Ankara

15-16.05.2021

Mekanik Tesisat

Eskisehir

17-23.05.2021

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

İstanbul

8-9.05.2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Mersin

3-4.05.2021

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

24-25.05.2021

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Mayıs sayısının konusu “İş Sağlığı ve Güvenliği”
olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış altı yazı ile birlikte Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Birlik’ten, Haberler, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yer alan yazılarımızın ilki İlker Ergün tarafından hazırlanan “ISO
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” başlıklı yazıdır. Yazıda, ISO 45001’in yayınlanması
ve uygulamaya geçişi, anlamı ve kuruluşlara getirdikleri, standardın uygulanmasında kullanılacak
model, standardın yapısı anlatılmıştır.
Murat Can Ocaktan tarafından hazırlanan “Davranışsal Güvenlik Yönetimi” başlıklı ikinci yazıda,
güvenlik kültürünün tarihçesi, insan faktörleri ve davranışsal güvenlik başlıkları detaylıca anlatılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği konulu sayımızın üçüncüsü Bedri Tekin tarafından hazırlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri Çerçevesinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” başlıklı yazıdır. Yazıda,
Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri; yıllara, iş kazası sıklık hızı-ağırlık hızı, meslek hastalıkları, genç ve yaşlı nüfusa göre gerçekleşme oranları, çalışma süresi ve kazaya
neden olan olaya göre değerlendirilmiş, isig problemlerinin çözüm yolları anlatılmıştır.
Mustafa Yazıcı tarafından hazırlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Yapılan
Değişiklikler, Sütunlu Çalışma Platformları / Geçici Kenar Koruma Sistemleri/ Ankraj Sistemleri” başlıklı dördüncü yazıda, Yönetmelik’te yapılan ve Ocak 2020’de uygulamaya konulan değişiklikler anlatılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği konulu sayımızın beşincisi Doğukan Karaca tarafından hazırlanan “İş Ekipmanı Olarak Kullanılan Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makinaların Periyodik Kontrollerinin
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi” başlıklı yazıdır. Yazıda, sabit iniş mahalline hizmet veren
makinaların kapsamı ve yaygın kullanım alanları tanıtılmış ve daha önce yaşanmış bir kaza örneği
incelenerek olası nedenleri ile ilgili teknik analizlere yer verilmiştir.
Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu, C. Serdar Sönmez tarafından hazırlanan "Bir İş Kazasının
Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Uygulamalarıyla, Analizi” başlıklı altıncı yazıda, Odamızın, İnegöl Yeniceköy OSB’de bulunan “mobilyaların yüklendiği dorsenin devrilmesi” ile meydana gelen iş
kazasının, malzeme yorulması sonucu dorse sabitleme ayağının kapanması nedeniyle oluştuğunu
ortaya koymuş ve kaza ile ilgili tahribatlı ve tahribatsız muayene uygulamaları ile yapılan analiz ve
çalışmalar özetlenmiştir.
Haber bölümünde, 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen tören ile açılan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı haberine yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı basın açıklamasına ve Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde ormanlık alan
içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başkanları tarafından 12 Mayıs
2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına yer verilmiştir.
Etkinlik bölümünde, İstanbul Şubemiz tarafından 21 Mayıs- 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” haberine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan ”Yüksek Faiz-Yüksek Döviz Tünelinde Sıkışma (70)” başlıklı yazı ile Mayıs ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar
diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

BİRLİK'TEN
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EMEĞİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! YAŞASIN
1 MAYIS!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ, 1 Mayıs İşçi Bayramı
nedeniyle basın açıklaması yaparak,
salgın ve ekonomik kriz koşulları
altında ezilen emekçilerin sorunlarını ve
taleplerini dile getirdi.
Fabrikalarda, şantiyelerde, tersanelerde, santrallerde, inşaatlarda, tarlalarda, hastanelerde, ofislerde alın teri
dökenlerin; yeryüzündeki insana ait
tüm güzellikleri yaratanların; emeğin
ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı
kutlu olsun!
Tüm insanlığı tehdit eden küresel
salgın koşulları, emeğin değerini hepimize bir kez daha hatırlattı. Herkes
evine kapanırken çalışmak zorunda
kalanlar sayesinde bir kez daha gördük ki emek yoksa üretim yok, emek
yoksa soframızda ekmek yok, emek
yoksa iletişim yok, emek yoksa ulaşım yok, emek yoksa sağlık yok, emek
yoksa hayat yok…
Hayatı var eden emekçiler ne yazık ki
hayatları boyunca yokluk ve yoksulluk mücadelesi veriyor. Yıllardır devam eden ekonomik kriz, her gün artan hayat pahalılığı, giderek büyüyen
işsizlik, katlanarak çoğalan borçlar nedeniyle emeğiyle geçinenler yaşamlarını sürdüremez hale geldi. Salgın
nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve
kapanmalar nedeniyle, milyonlarca
emekçi ve küçük esnaf işinden, ekmeğinden oldu. İşini kaybetmeyenlerin
çalışma koşulları ağırlaşıp mesaileri

uzarken, aldıkları ücretler sefalet düzeyinde kalmaya devam etti.
Siyasal iktidar, ekonomik kriz ve salgın koşulları altında hayat mücadelesi
veren emekçilerin çalışma ve yaşam
koşullarını iyileştirmek yerine, ülkenin tüm imkânlarını, sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
uluslararası tekellerin gönlünü hoş
tutabilmek, yandaşlarının cebini doldurabilmek için seferber ediyor.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan biriken
paraları, işini kaybetme riskiyle yüz
yüze kalan emekçilere destek olmak
için kullanırken cimri olan iktidar,
merkez bankasının ve hazinenin birikimlerini tefecilerin hizmetine sunarken bonkör davranıyor.
Salgınla kırılan yurttaşlarına aşı sağlamakta beceriksiz olan iktidar, salgını kendi ihtiyaçlarını karşılamak için
fırsat olarak kullanmakta hünerli hale
geliyor.
İşsizliği ve yoksulluğu engellemek için
üretim tesisleri, fabrikalar, endüstriyel
yapılar kurma konusunda hiçbir girişimde bulunmayan iktidar, halkın
hiçbir derdine derman olamayacak
çılgın projeleri, garanti paralarla yandaş inşaat firmalarına ihale etmek ko-

nusunda hevesle çabalıyor.
Ülke zenginliklerini, doğal güzellikleri
ve ortak varlıklarımızı korumak konusunda adım atmakta gönülsüz davranan iktidar, kıyılarımızın, ormanlarımızın, madenlerimizin rantiyecilere
peşkeş çekilmesinde aceleci oluyor.
Tek adam rejiminin bu tercihleri nedeniyle, hayatı yaratan emekçiler
perişan halde yaşarken, emekçilerin
hayatından çalanlar lüks ve şatafat
içinde bir dünyada yaşıyorlar.
Emeğe, doğaya ve insanlığa düşman
bu açgözlü sömürü düzeni hepimizin
ortak geleceği için en büyük tehdittir.
İnsanlığın ortak iyiliği ve dünyanın geleceği için bu sömürü düzenine karşı
emekten, demokrasiden, özgürlüklerden ve barıştan yana bir toplumsal
düzen kurmak hepimizin görevidir.
Emeğimizi ve alın terimizi çalanlara
karşı, milyonları açlığa ve yoksulluğa
mahkûm edenlere karşı, halkı baskı
ve zorbalıkla sindirmeye çalışanlara
karşı, faşizan tek adam rejimine karşı yan yana, omuz omuza mücadele
edeceğimiz günlerin hasreti ve umuduyla, yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek,
barış ve demokrasi mücadelemiz!.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİRLİK'TEN

İKİZDERE’DEKİ DOĞA KATLİAMI
DURDURULSUN!
Rize'nin İkizdere İlçesi İşkencedere
mevkisinde ormanlık alan içinde
açılmak istenen taş ocağına karşı
TMMOB ve bağlı odalarının başkanları
tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde
gerçekleştirilen ortak basın açıklaması
ile doğa katliamının ve insanlık suçunun
durdurulması çağrısı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in eşsiz vadilerinden biri olan Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkiinde ormanlık alan katledilerek
açılmak istenen taşocağına karşı direnen yöre halkının mücadelesini selamlıyoruz.

mez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin ve doğanın
geleceğini yok ediyor. Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre
gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz.

Rize İyidere’de inşa edilmek istenen Lojistik Merkezi ve
Limanı’nın deniz dolgusunda kullanılacak taşları çıkartmak
için bölge halkının ve doğal hayatın yaşam kaynağı olan ormanlık alanın yok edilmesi kabul edilemez. Lojistik Merkezi
ihalesini alan şirketin maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilmek istenen bu doğa katliamı hem yasaların, hem de yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Koramaz

BMO Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Rıza Atasoy

ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Kahraman

EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Pala

FMO Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Zararsız

GMO Yönetim Kurulu Başkanı

Salih Bostancı

Madencilik faaliyetleri, sermaye kesimlerinin kâr hırsı gözetilerek değil, halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen,
doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız zararlar
veren bir madencilik anlayışı kabul edilemez.

GMİMO Yönetim Kurulu Başkanı

Feramuz Aşkın

GMO Yönetim Kurulu Başkanı

Yaşar Üzümcü

HKMOYönetim Kurulu Başkanı

Ali İpek

İçmimarlar Odası Yön. Kur. Başk.

Emrah Kaymak

İMO Yönetim Kurulu Başkanı

Taner Yüzgeç

Jeofizik Müh. Odası Yön. Kur. Başk.

Şevket Demirbaş

Jeoloji Müh. Odası Yön. Kur. Başk.

Hüseyin Alan

KMOS Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Uğurlu

Ülkemizin ormanlık alanları her yıl çeşitli gerekçelerle tahrip
edilmektedir. Yaşamsal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaksızın hazırlanan projeler, açılan yollar ve yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir. Yakın zamanda Kaz Dağları’nda,
Fatsa’da, Kuzey Ormanları’nda yaşanan orman katliamlarının
görüntüleri yürekleri sızlatmaya devam ederken, bu görüntülere yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.

Maden Müh. Odası Yön. Kur. Başk.

Ayhan Yüksel

MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Yener

Metal. ve Malz. Müh. O. Yn. Kr. Bşk.

İrfan Türkkolu

Meteoroloji Müh. O. Yön. Kur. Başk.

Fırat Çukurçayır

Mimarlar Odası Yön. Kur. Başkanı

Deniz İncedayı

PMO Yönetim Kurulu Başkanı

Yasin Otuzoğlu

ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı

Gencay Serter

İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabilmek
için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının doymak bil-

TMO Yönetim Kurulu Başkanı

Aykut Üstün

ZMO Yönetim Kurulu Başkanı

Baki Remzi Suiçmez

Yaklaşık 100 bin ağacın bulunduğu 100 hektar ormanlık alanı kapsayan ve İşkencedere’deki tüm doğal yaşamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak olan taşocağı ruhsatı derhal iptal
edilmelidir.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Şubemiz
tarafından düzenlenen
"İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Sempozyumu"
21-22 Mayıs
2021 tarihlerinde
gerçekleştirildi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Akçakaya'nın yaptığı
açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir konuşma yaptı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İstanbul
Sempozyumu’nu Açış Konuşması:
Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlarım,
Sevgili Basın Mensupları,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla,dostlukla selamlıyorum.
Pandemi koşullarında yüzyüze olmasa da bilginin ve meslektaş birikimlerinin paylaşılacağı, İstanbul Şubemiz tarafından
düzenlenen V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na
hoş geldiniz.
Sempozyumumuz vesilesiyle, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz bütün emekçileri ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyor; iş
kazaları ve iş cinayetlerini “fıtrat” ve “ilahi takdir”e bağlayanları da ayıplıyor ve kınıyorum.
Konuşmama başlarken, daha önce iki kez beraat eden arkadaşlarımıza yönelik bugün ilk duruşması yapılacak olan
üçüncü Gezi davasının açılmasını da kınıyor, bu vesileyle
Gezi direnişinde oluşan Haziran halk hareketini selamlıyor ve
arkadaşlarımızla dayanışmamızı belirtmek istiyorum.
Değerli Katılımcılar,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) sorunlarının gerçek nedenlerinin tespiti ve doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik

sağlık ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve
Odamızın temel görevleri arasındadır.
Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu
gibi İSİG konusunda da geliştirici, iyileştirici çalışmalara
katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
21 yıldan bu yana düzenlediğimiz İSİG konulu sempozyum
ve kongrelerin, bu alana yönelik duyarlılıkların yerleşmesinde önemli bir rolü var. Etkinliklerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler, bildiri-panel kitapları ve Oda Raporumuz bu
konuda birer başvuru kaynağı olmuştur.
İş güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme makinaları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları ve ilgili
konularda birçok kitap basımı da yapılmıştır, yapılmaktadır.
Yine Odamız, tüm meslek uygulama alanlarımızda olduğu
gibi bu alanda çalışacak üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin
geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi eğitimlerle desteklenmesini zorunlu görmekte ve gerekli eğitimleri düzenlemektedir.
Değerli Katılımcılar,
Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en başında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının temel alınması
bu hakkı neredeyse yok etmiştir.
İSİG önlemlerinin yetersizliği veya yokluğu nedeniyle her yıl
yüzbinlerce yurttaşımız iş kazalarına maruz kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve yaralanmakta, işgöremezlik, işsizlik ve daha ağır yoksulluk koşullarına mahkum olunmaktadır. Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale
getirmiştir.
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Bilindiği üzere salgını kendisi için lütuf, yandaş sermayeye
fırsat muhalefete baskı aracı olarak gören iktidar bu süreçte çalışanların ve toplumun sağlığını sermayenin kâr hırsına
kurban etmiş ve üretim alanında çalışan milyonları kısıtlamalardan muaf tutmuştur. Salgın
koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da “açlıktan
öl” seçeneksizliği dayatılmıştır. Üretim ve hizmetlerin ölümcül koşullarda devam ettirilmesi başka bir anlama gelmemektedir.
Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur: İSİG, sadece
belirli işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun
kapsamı ile sınırlı olmamalıdır. İSİG; insanca çalışma koşulları, tam zamanlı, kadrolu, iş güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta
olmak üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz.
Bu nedenle bir kez daha belirtmek isteriz ki, bu alan ve tüm
çalışma yaşamı mevzuatı, kamuculuk ve sosyal devlet ilkeleri uyarınca yeniden düzenlenmelidir. Mücadelemiz bu yöndedir.
İSİG mevzuatındaki tüm olumsuzlukların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik gerçekten önleyici
yaklaşımlar geliştirilmesi, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri
hekimliğinin çalışma yaşamının sorunlarını çözmeye katkı
koyacak şekilde yaşama geçirilmesi, tüm emekçilerin yaşamlarının güvenceye alınması için Odamız, etkinlik, öneri
ve katkılarını kararlılıkla sürdürecektir.
Sözlerime son verirken, Sempozyumumuzun işçi sınıfı ve
tüm emekçileri ilgilendiren İSİG’e yönelik bilinç, duyarlılık
ve önlemlerin gelişmesine katkıda bulunmasını diliyorum.
Pandeminin çalışma yaşamındaki etkilerini de inceleyecek
bu kapsamlı ve güzel programı hazırlayanlara, oturumlarda
yer alacak uzman ve konuşmacılar ile sempozyumu düzenleyen İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına,
Şube İSİG Komisyonu ve emeği geçen herkese Oda Yönetim
Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin
başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.
Program:
1. OTURUM: Covid-19’un İş Kazası/Meslek Hastalıkları
Açısından Değerlendirilmesi
Moderatör: C. AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri
Konuşmacılar
BEDRİ TEKİN / MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
DR. MAHMUT CELAL MESTÇİOĞLU / İstanbul Tabip Odası İş
Yeri Hekimliği Komisyonu
2. OTURUM: Covid-19’un İşçi Sınıfı Üzerine Etkileri
Moderatör: BEDRİ TEKİN / MMO Yön. Kur. Sayman Üyesi
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Konuşmacılar
DOÇ. DR. SERKAN ÖNGEL / Gaziantep Üniv. Öğr. Üyesi
DOÇ. DR. HAKAN KOÇAK / Kocaeli Dayanışma Akademisi
3. OTURUM: Uzaktan (Evden) Çalışmanın Etkileri
Moderatör: MÜNÜR AYDIN / MMO İstanbul Şube İSİG Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar
DOÇ. DR. AZİZ ÇELİK / Sosyal Politika Uzmanı
AV. NECDET OKCAN / DİSK
4. OTURUM: Covid-19 Sürecinde Çalışma Yaşamında Kadın Emeği
Moderatör: AYDAN ADANIR / MMO İstanbul Şube Yönetim
Kurulu Saymanı
Konuşmacılar
EZGİ KILIÇ / MMO Kadın Mühendisler Komisyonu Üyesi
NURAN GÜLENÇ / Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı
DOÇ. DR. AYŞE AYLİN BAYAR / İTÜ Öğretim Üyesi
5. OTURUM: Toplu Taşımalarda/Servislerde Covid 19 Yayılımı
Moderatör: DOÇ. DR. SERPİL KURT / İTÜ Makina Fakültesi
Öğretim Üyesi
Konuşmacılar
AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yön. Kur. Sekr.
RECEP KADİROĞLU / İETT
6. OTURUM: İşyerinde Risk Analizine Covid Etkisi
Moderatör: TUNCAY KORKMAZ / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar
DR. ZÜHTÜ ŞAHİN / İş Yeri Hekimliği Derneği Yön. Kur. Üyesi
TEVFİK GÜNEŞ / DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü
7. OTURUM: Pandemi Sürecinde İş Cinayetleri
Moderatör: ZAFER GÜZEY / MMO Onur Kurulu Üyesi
Konuşmacılar
İSMAİL SAYMAZ / Gazeteci
AV. CAN ATALAY / Sosyal Haklar Derneği
8. OTURUM: Covid-19’da Özlük Hakkı Kayıpları
Moderatör: İBRAHİM TATAROĞLU / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar
CEVAHİR EFE AKÇELİK / TMMOB İstanbul İl Koord. Kur. Sekr.
AV. HASAN ERDEM / İstanbul Barosu İş ve Sos. Güv. Hukuku
ARZU ÇERKEZOĞLU / DİSK Genel Başkanı
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YÜKSEK FAİZ-YÜKSEK DÖVİZ TÜNELİNDE
SIKIŞMA (70)
Mustafa Sönmez2

Özet
Türkiye ekonomisi, Mart ayı sonlarına doğru gerçekleşen akıl tutulması Merkez Bankası başkan değişikliği kararı ile birlikte
yeniden bir karanlık tünele girdi. Merkez Bankası tarafından yüzde 19’a çıkarılmış TL faizleri, Saray’ın niyetlerine rağmen inme
iklimi bulamıyor. Faizleri indirme hevesi karşısında bir tehdit olarak salınan döviz fiyatları artışı, durmadan yeni bahaneler
buluyor. Yüzde 19’a çıkarılan TL faizine rağmen başkan değişikliğinin yarattığı güvensizlikle yükselen dolar/TL Mayıs başında
8,30’lara kadar çıktı, gerilemedi. En son ABD’deki yüzde 4,2’lik enflasyondan ve beklenen faiz artışından etkilenen dolar fiyatı
Mayıs ortasında 8,50 TL’yi gördü.
Faiz ve dövizin seyri hem üretici hem tüketici fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yüzde 17’yi bulan tüketici enflasyonu, yıllığı
yüzde 35’i görmüş sanayici fiyat artışlarından (ÜFE’den) daha da etkilenecek . Yıl sonunda yüzde 20’leri bulan bir tüketici enflasyonuna yuvarlanmak kaçınılmaz gibi görünüyor. Böylesi bir enflasyon, faizlerin indirilme ihtimalini iyice zayıflatırken dövizi
yukarı tırmandıracak ağır bir güvensizlik iklimi giderek egemen hale geliyor.
Pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın evlerde geçirilen hayatı artırmasıyla, evle ilgili harcamalar da artmaya başladı. En
güçlü yıllık ve aylık artışların gıda, bilgisayar, kitap, iletişim, elektrikli eşyalar ve mobilya gibi sektörlerde olduğu gözleniyor.
Bunlar aynı zamanda online alışverişin kolay olduğu imalat sanayi sektörleri ürünleridir. Veriler, perakende hacim ve ciroların
büyük oranda posta ve internet üzerinden yapılan alıveriş ile arttığını gösteriyor. Bu iç taleple görece canlı kalabilen sanayinin
ithalat talebi de canlı kalınca cari açık da tırmanıyor.
Ancak, yıllığı 30 milyar doları bulması beklenen cari açığın finansmanı ihtiyacını karşılamak güç. Bunun yanında firmaların 155
milyar dolarlık döviz açıkları var ve bu, ağır bir yük.
Bütün bu döviz talebi yaratan etkenlerin yanında, önümüzdeki 12 ayda yapılacak 192 milyar dolarlık borç ödemesi yükümlülüğü, dövize talebi büyüttükçe büyütüyor. Tasarruf sahipleri ise birikimlerinin yarısından fazlasını, 160 milyar dolara yakınını
dövizde tutma tercihindeler, eğilimler dolarlaşmadan yana.
Bütün bunlara karşılık, yabancı yatırımcı girişi umut vermiyor. Türkiye’nin risk primi, yeniden 400’lerin eteğinde ve emsal
yükselen ülkeler ile farkı 1’e 4 şeklinde ayrışmış durumda. TCMB rezervlerinin, 128 milyar doların 2019 ve 2020 yıllarında sıfırlanmış olması, dövizdeki yükselişe boyun eğmenin kaçınılmaz olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Kimi yatırım bankaları 10 TL’lik
dolar fiyatını kaçınılmaz göstermeye başladılar bile.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 70'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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ürkiye ekonomisi yüksek faiz ile
tırmanmış, yüksek döviz fiyatının
arasına sıkıştı ve bu iki değişkeni de
geriletecek ve dengeleyecek imkanlardan giderek yoksunlaşıyor. Bunda ekonomik etkenlerden çok, siyasi etkenler
rol oynuyor ve Saray yönetimi, ekonomiyi dengeleyecek güven ortamından
uzaklaştıkça gelecek belirsizleşiyor ve
hem iç hem dış aktörler, geleceği göremiyorlar. Bu belirsizlik, ülkeyi tam bir
savrulmaya götürüyor ve pandeminin
başarısız yönetimi ile birleşince şartlar
daha da ağırlaşıyor. Bu karanlık tünelin ucunda ışık görmek ise ekonomik
hamlelerden çok, siyasi hamle gerektiriyor ve bir an önce güven verecek
yeni bir siyasetin ülke yönetim dümenine geçmesini zorunlu kılıyor.

TL faizi Mart toplantısında 2 puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılırken, dolar fiyatı da hızlı bir inişle 7,10 TL’yi görmüştü. Ancak, kararın hemen ardından
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın
görevden alınmasıyla yaşanan güvensizliğin etkisiyle dolar fiyatı hızla
tırmandı ve Şubat ayı ortalaması 7,02
iken Mart’ın son haftasındaki hızlı tırmanışla ay ortalaması 7,62 TL’ye geldi
ama esas artış Nisan’da yaşandı ve aylık
ortalama 8,15’e geldi. Yani Nisan ayında yüzde 19 TL faiz ile 8,15 TL’lik dolar
fiyatı sıkışması yaşadı ekonomi. Mayıs
ayında faiz aynı kalırken dolar/TL’de de
gevşeme yaşanmadı ve Mayıs’ın ilk yarısında ortalama 8,28 olarak ölçüldü.
Ancak Mayıs’ın daha yüksek bir dolar/
TL ortalaması ile bitmesi çok muhtemel. Çünkü 13 Mayıs’ta ABD’de yaşanan enflasyon ve beklenen faiz TL’yi
öncelikle vurdu.

Yüksek faiz-döviz
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Mart toplantısında
yüzde 19’a çıkarılan politika faizi, yeni
yönetim döneminde hem Nisan hem
Mayıs ayı toplantılarında değiştirilmedi ve yüzde 19’da kaldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs
ayı toplantısında, faiz oranının yıllık
enflasyon oranının üzerinde kalmaya
devam edeceğini açıkladı.

ABD’de Nisan ayında tüketici fiyatları
yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti.
Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu
2008’den bu yana en yüksek seviyeye
çıktı. ABD’de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken
dolar/TL kuru 8,50’nin üzerini gördü.
Yarım dolar, yarım avrodan oluşan
sepet kur ise 9,39’u aşarak rekor kırdı,
Avro/TL 10,3 ile tüm zamanların en
yüksek seviyesini gördü. Gelişen ülke
para birimleri içinde Türk Lirası, Tayland bahtı ve Güney Kore wonu negatif ayrışma gösterdi.

Türkiye, Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Yemen, Liberya ve Surinam’dan
sonra dünyanın en yüksek faizini uygulayan ülke olma konumunu sürdürdü. Dünyada üç ülke (Japonya,
Danimarka, İsviçre) negatif faiz uyguluyor. 23 ülkenin politika faizi ise sıfır.
55 ülkenin faizi yüzde 1 ve birden küçük. 111 ülkenin faizi yüzde 4 ve 4’ün
altında. 161 ülkenin faizi Türkiye’den
düşük.

Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu. Mayıs ayı ve Haziran’da
yaşanabilecek gelimeler de dolar/TL
fiyatının aşağı seyretmeyeceği yönünde işaretler veriyor.

Merkez Bankasının çeşitli yollardan
bankalara verdiği paranın ortalama
faizi de 30 Nisan itibariyle de yüzde 19
oldu.
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mesi halinde ekonominin ısınmasıyla
hem enflasyonda hem cari dengede
yeni yan etkilerin yaşanması muhtemel görünüyor.

Döviz talebi yüksek, rezerv
sıfır!
Siyasi kaygılarla, yüksek faiz-yüksek
döviz sıkıştırmasına rağmen “Büyüme
hırsı” devam eden Saray rejimi, iç talebin kısılmasını istemiyor. Bu nedenle
de piyasalardan ve seçmenden gelen
şikâyetler önümüzdeki aylarda arttığı
takdirde, yeniden kamu bankalarının
desteğiyle bir görece ucuz kredi furyası başlatılabilir. Kamu bankalarını kullanarak yapılacak bu hamle, sonunda
Hazine’ye yıkılır. Bu durumda enflasyonun ve kurların daha da yükselmesi
kaçınılmaz olabilir, buna karşılık faiz
oranları yeniden baskı altına alınmak
istenebilir.
Özellikle dış kaynak sorununun yılın
ikinci yarısında artması beklenebilir.
Haziran’da ABD ve AB ile yapılacak kritik görüşmeler, ABD’deki mahkemelerde görülen davalar, çok önemli riskler
olarak kabul ediliyor. Buradaki kötü
ihtimaller ekonomiyi doğrudan vurabilir, kurlarda ve enflasyonda yeni yüksek oranlı artışlar görülebilir. Olumsuz
senaryonun gerçek olması halinde ihtiyacı artan dış kaynak temini daha da
zora girebilir.
ABD ile ilgili olumsuz senaryo hayata geçmese bile, küresel ekonominin
durumu zaten Türkiye gibi ülkelerin
aleyhine bir sürece girmiş gözüküyor.
ABD’deki enflasyon seyri buna bağlı
olarak FED’in faiz artırım beklentilerinin öne alınma ihtimali var. Biden yönetiminin yardım paketlerinin hacmi
büyüdükçe bu tedirginlik de büyümeye devam ediyor. ABD’deki faiz beklentisinin büyümesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden yabancı çıkışı,
giriş niyetlerinden cayılması demek.
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Bu duruma karşılık Merkez Bankası’nın
eritilen 128 milyar dolar sonrası durumu pek parlak değil.
Merkez Bankası’nın, brüt rezervi (altın
+ döviz); 22-30 Nisan haftasında 826
milyon dolar daha azalarak 30 Nisan
itibariyle 87 milyar 850 milyon dolara
geriledi. Bir önceki hafta brüt döviz rezervi 1 milyar 32 milyon dolar azalarak
46 milyar 914 milyon dolara indi, altın
varlıkları 206 milyon dolar artarak 40
milyar 936 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası’nın bilanço içi döviz
ve altın borçları 30 Nisan’da 89 milyar
11 milyon dolara inerken, bilançosunda gözükmeyen (bilanço dışı) döviz ve
altın swap borçları ise 808 milyon dolar artarak 60 milyar 640 milyon dolara
çıktı. Swap dahil toplam döviz ve altın
borçları 702 milyon dolar azalarak 149
milyar 651 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası’nın (kamunun
Merkez Bankası’ndaki mevduatı da
borç kabul edildiğinde) swap borçları
dahil net rezervi eksi -59,9 milyar dolar
oldu. IMF ile 2002 yılında imzalanan
Stand-by anlaşması ile tanımlanan
analitik bilançoya göre ise (kamunun
döviz mevduatı Merkez Bankası borcu sayılmadığında) net rezerv (eksi) –
48,7 milyar dolar oldu.
Saray rejimine güvensizlik, ekonomik
istikrar yakalamanın önündeki en
büyük engel olarak dururken “dolarizasyon” riski azalmış değil. Mart’ta bir
miktar çözülme yaşanan döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı
(dolarizasyon oranı) yeniden yüzde
55,4’e çıktı. Bankalardaki yurt içi ve
yurt dışı kaynaklı toplam mevduatın
yarısından çoğunu yine yabancı para
cinsinden açılmış mevduatlar oluşturmaya devam etti. Dolarizasyon; gerçek
kişilere ait (vatandaşın tasarruf mevduatı) mevduatlarda ise yüzde 57,4
olarak gerçekleşti. Gerçek kişilere ait
döviz mevduatları 27 Nisan–4 Mayıs

günleri arasında 592 milyon dolar artarak 159,2 milyar dolara yükseldi.
Tasarruf sahibinin dövize yönelişi pek
azalmıyor. Mart sonuna doğru TL faizlerin yüzde 19’a çıkması döviz mevduatında TL’ye dönüş eğilimi yaratsa
da, dövizini bozup TL’ye geçme, esas
olarak Merkez Bankası başkanının
azledilmesiyle yaşandı. Bu türbülansla dövizin tırmanışı, kâr realizasyonu
peşindeki tasarruf sahiplerini döviz
bozmaya yöneltti. Yine de halen 159,2
milyar dolarlık bir birikimin döviz olarak tutulması ve eğilimin yine dövize
dönük olması önemli.
Tasarruf sahiplerinden dövize ilgi eksilmezken reel sektör firmalarının döviz açıkları da 155,3 milyar dolar. Sektörün 2019 yılında 180,7 milyar dolar
olan döviz açığı 2020 yılı sonunda ise
156,6 milyar dolara gerilemişti. Türkiye
ekonomisinin kötü yönetim nedeniyle
karşı karşıya kaldığı riskler yüzünden
2018 yılından bu yana reel sektör, hem
bu nedenle dışarıdan yeterince kredi
bulamadığı hem de Türk lirasına güvenmediği için döviz pozisyonundaki açığı küçültüyor. 2018 yılından bu
yana reel sektör döviz varlıklarını 30,8
milyar dolar artırırken, döviz borçlarını
ise 20 milyar dolar azalttı. Böylece sektörün döviz açığında 51 milyar dolarlık
küçülme yaşandı. Bu durum reel sektörün 2021 yılı da dahil son dört yılda
dışarıya net kaynak aktardığını, diğer
bir ifadeyle Türkiye’ye yatırım yapmadığını açıkça gösteriyor. Mevcut 155
milyar dolarlık açık, hala dövize talebi
olacağını ortaya koyuyor.
Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda kısa
vadeli borç yükümlülüğü ise 192 milyar dolara yakın ve bunun 125 milyar
doları özel kesimin, 67 milyar dolara
yakını da kamu ve TCMB’nin. Merkez
Bankası borçları Katar ve Çin’den yapılan swaplardan kaynaklanıyor. Kamunun kısa vadeli borçları ise ağırlıkla
kamu bankalarının dış borçları.

Enflasyon ateşi harlı
Nisan ayında tüketici fiyatları, yani
TÜFE artışı aylık yüzde 1,68, ilk dört
aylık yüzde 5,45, yıllık olarak ise yüzde
17,14 olarak açıklandı. TÜFE aylık bazda çıkışını sürdürmeye devam ediyor.
2020’nin aynı döneminde yüzde 10,94
olan TÜFE enflasyonu yaklaşık 7 puan
artmış durumda.
Enflasyondaki en önemli artış nedeni
döviz kurlarındaki tırmanış. 2020 Nisan ayının sonu ile bu yılı karşılaştırıldığında, sepet kurun yüzde 26 civarında yukarıda olduğu görülür. Turizmde
sürpriz bir gelir akışı olmadıkça -ki zor
görünüyor-, cari işlemler açığı 25-30
milyar dolar arasında seyredecek. Dış
sermaye girişinin olmadığı ve döviz
mevduatına yönelişin azalmadığı bir
ortamda, döviz kurlarına baskı devam
edecek görünüyor.
Enflasyonu tırmandıran bir diğer
olumsuz rüzgar gıda fiyatları. TÜFE
gıda ve alkolsüz içecekler endeksi
son bir yılda yüzde 17, fakat son dört
ayda yüzde 8,57 artmış durumda. İvmelenen bir artış var. Diğer bir faktör,
vergiler, köprü, otoyol gibi devletin
yönettiği, yönlendirdiği fiyatlardaki
artış oranlarıdır. Yılın başında yüzde
20-25’leri bulan bu tür artışlar, beklentileri şekillendirmede olumsuz bir
unsur olarak devreye girmişti.
Bütün bunların üzerine ciddi bir ithal
enflasyon var. Örneğin, The Economist
dergisinin emtia fiyat endeksi USD
cinsinden son bir yılda artışın yüzde
84, gıda hammadde endeksi artışının
yüzde 55 olduğunu gösteriyor. Her iki
endekste de son bir aylık artışlar yüzde
13-14 dolayında. Özellikle gelişmiş ülkelerin pandemiyi kontrol altına alarak
yakında normalleşmeye başlayacağı
beklentisi, emtia fiyatlarındaki yukarı
yönlü seyirde etkili. Türkiye Satınalma
Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2021



www.mmo.org.tr

14
Nisan ayı sektörel detayları, öne çıkan
ana unsurların girdi maliyetlerinde
keskin artışlar ve bunun satış fiyatlarına yansıması olduğunu gösteriyor. Bu
durum hemen hemen tüm sektörlerde
gözlemleniyor. Hem emtia fiyatlarındaki artışlar hem tedarik zincirlerindeki aksamalar bu baskının temel nedenleri. Tüm bunların yansıması Nisan
ayı ÜFE endeksinde görülüyor. 2020
Nisan ayında yıllık yüzde 6,71 olan ÜFE
ya da sanayici fiyatları artışı, bu yıl yüzde 35,17 seviyesine gelmiş durumda.
ÜFE’nin yıllık artış oram TÜFE’nin yıllık
artış oranının yaklaşık iki katına çıktı.

tışın vergi ayarlamaları ile tüketiciye
tam yansıtılmaması nedeniyle içinde
bulunduğumuz dönemde geçişkenliğin ortalamanın bir miktar altında
kalabileceğini de belirtiyor. Yani, son
bir yılda yüzde 6’dan yüzde 35’e çıkan,
yaklaşık 30 puan artan ÜFE, TÜFE’ye
10 puan kadar yansıma yapıyor. Eğer
ÜFE bu seyrini devam ettirirse, geçen
yıl Nisan ayında yüzde 10 civarında
olan TÜFE’nin yüzde 20’lerin üstünde
seyretme ihtimali artıyor. Hatırlanmalı
ki; 2018 yılı sonlarına doğru ÜFE yüzde
45’lere çıktığında, TÜFE yüzde 25’leri
görmüştü.

ÜFE’de imalat sanayi ortalaması yıllık
yüzde 38’i buldu. 2020’de yüzde 6.3
idi. Ana metal, kimyasal, kâğıt, tekstil,
fabrikasyon metal, ağaç ve mantar
başta olmak üzere küresel ve yurt içi
tedarik sorunlarının etkili olduğu ara
malı sektörlerinde güçlü fiyat artışları
gözlendi. Bu gelişmelerle, petrol ve
ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi yükselişini sürdürdü. Ana
sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji ve ara malı
gruplarında belirgin bir şekilde yükseldi. Enerji yıllık enflasyonundaki kayda
değer artışta, geçen yılın aynı ayındaki
düşük baz da etkili oldu. Nisan ayında
ara mallarında (yüzde 6,63) oldukça
belirgin bir fiyat artışı gözlendi. Bu gelişmede demir-çelik ve ferro alaşımlar,
plastik ürünler ile temel kimyasallar,
tekstil iplik-elyafları ile kâğıt ve kâğıt
ürünleri öne çıkarken, artışların grup
geneline yayıldığı izlendi.

Sanayici fiyatlarına yani ÜFE’ye yukarı yönlü baskı yapan unsurlar devam
ediyor. Yıllık TÜFE artışı mevsimsel
faktörlere ve baz etkisine bağlı olarak
önümüzdeki dönemde geçici inişler
yaşasa bile tekrar yeni zirvelere yönelebilir. Para politikasının uzunca bir
süre sıkı gitmesi, gerekirse daha da sıkılaştırmaya açık olmaması enflasyon
problemini kemikleştirip iyice çıkmaza
sokabilir.

Cari açık finansmanı
zorlaşıyor
Yüksek faiz-yüksek döviz mengenesinde sıkışan ekonomi, günü kurtarma
gayretiyle sanayide üretim çarklarını
döndürmeye gayret ediyor. Sürdürülebilirliği, ekonomikliği sorgulanmaya
değer bu büyüme, ilk çeyrekte hem
iç hem dış taleple sürüyor ve yüzde
5-6 civarı bir GSYH artışı vaat ediyor.
Haliyle bu büyüme, ithalat talebini
de artırıyor. İthalat sadece miktar olarak değil, maliyet olarak da artıyor. Bu
gelişmeler sonucu 2021 mart ayında
cari işlemler açığı 3,3 milyar dolar iken
altın hariç cari işlemler açığı 3,1 milyar
dolar civarında oldu.

Merkez Bankası’nın 2021 ilk çeyrek
Enflasyon Raporu’nun Mercek Altı-2.6
bölümünde, üretici enflasyonundan
tüketici enflasyonuna geçişkenlik
analiz edilirken 2006-2021 döneminde imalat sanayi fiyatlarından tüketici
enflasyonuna geçisin ortalama yüzde
40-45 arasında olduğuna işaret edildi.

İlk üç ayın cari işlemler açığı 7,8 milyar
dolara yükseldi. Açık, 2020 ilk üç aylık
dönemde 8,8 milyar dolardı. Verileri

Aynı çalışma, petrol fiyatlarındaki ar-
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yorumlamada altın ithalatı kritik. 2020
ilk üç ayda 4,3 milyar dolar olan net
altın ithalatı (ithalat-ihracat), bu yıl 2
milyar dolara gerilemiş durumda. Bu
yıl net altın ithalatı, çıktığı zirve olan
22,5 milyar dolardan tekrar yıllık 10-11
milyar dolara geri dönebilir.
Net altın ithalatındaki düşüş iyi haber
gibi, ama verilerin detayına bakıldığında, ithalat faturası hem üç aylık hem
de aylık bazda artmaya devam ediyor.
İlk çeyrek büyümesi yüzde 5-6 civarı
ve ithalat talebini arttırdı. İthalat miktar olarak da maliyet olarak da arttı.
Bakır başta olmak üzere rekorlar kıran
emtia fiyatları ağırlıklı olarak ara mallarından oluşan ithalat faturasını yükseltti. Petrol ve doğalgaz fiyatları eski
rekorlarından uzak olsa da, 1997’den
bu yana yıllık en yüksek artışları gösterdiler. Buna bağlı olarak, enerji faturası kabarıyor. Böylece 2021 Mart
ayında cari işlemler açığı 3,3 milyar
dolar iken altın hariç cari işlemler açığı
3,1 milyar doları buldu. Bu açık, 2020
Mayıs ayından bu yana en yüksek açık.
Cari açığın seyrinde kritik faktör turizm. Mevcut görünüm tahminlerin
altında bir turist sayısı ve gelire işaret
ediyor. Yabancı turist sayısı 45 milyondan 10 milyona geriledi. Bir süredir
konuşulan bu yıl için 30 milyon turist,
20 milyar dolar turizm gelir hedefi pek
gerçekçi görünmüyor.
Özetle, şu anda 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık cari işlemler açığının yılsonunda bir miktar gerileme
göstererek 30 milyar dolar civarında
olabileceği söylenebilir. Yani bu da en
az 30 milyar dolarlık bir döviz talebi
demek. Bu talep nasıl karşılanacak?
Son bir yıldır döviz arzının çok sınırlı
kaldığı, hatta zaman zaman çıkışların
gerçekleştiği görüldü ve TCMB rezervleri de böyle eritildi. Mart ayında
finans hesabında 4,4 milyar dolarlık
net sermaye çıkışı olduğu görülüyor.
Bu çıkış, büyük oranda bono-tahvil
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ve hisse senedi piyasalarındaki çıkışlardan kaynaklandı. Finans hesabında
ilk üç aylık veri 802 milyon dolarlık bir
açık olarak belirdi. Türkiye, faizi 2 puan
artırıp yüzde 19’a çıkarmışken, bir garabet örneği olarak büyük bir çıkışla
karşılaştı. Bunun önemli bir nedeni,
Merkez Bankası’ndaki görev değişiminin yarattığı güvensizlik oldu. Diğer bir
nedeni, ABD’deki enflasyon beklentilerinin artmasıyla ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve bunun bizim gibi ülkelerden sermaye çıkışına yol açması.
Yılın ilk üç ayında 7,8 milyar dolar
cari açık vererek döviz talebi yaratılmış oldu. Bunun yanına 802 milyon
dolarlık sermaye çıkışının getirdiği
döviz talebi eklenince toplam döviz
talebi 8,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yaklaşık 7 milyar doları bulan
ve kaynağı belli olmayan döviz olarak
adlandırdığımız net hata ve noksan
kaleminden sermaye girişi gerçekleşti.
Bu giriş, döviz talebinin büyük kısmını
karşılamış görünüyor. Kalan 1,6 milyar
dolar TCMB’nin döviz rezervlerinden
karşılandı.
Geçen yıl salgın koşulları yüzünden
yüzde 41,5 oranında daralarak 8,9 milyar dolara kadar gerileyen Nisan ayı ihracatı bu yıl ise yüzde 109 oranında artarak 18,8 milyar dolar oldu. Geçen yıl
Nisan’da yüzde 25 azalarak 13,6 milyar
dolara gerileyen ithalat ise bu yıl yüzde 61,4 oranında artarak 21,9 milyar
dolar oldu. Ticaret Bakanlığı’nın öncü
verilerine göre nisan ayı dış ticaret açığı ise yüzde 31,9 oranında azalarak 3,1
milyar dolara indi.
Ocak-Nisan döneminde ise ihracat
yüzde 33,1 artarak 68,8 milyar dolara
yükselirken, ithalat da yüzde 19,8 oranında artarak 82,9 milyar dolara çıktı.
Dış ticaret açığı ise yüzde 19,5 oranında daralarak 14,2 milyar dolara geriledi. Bu veriler de, cari açık probleminin
süreceğine işaret ediyor.
ABD ekonomisi ısındıkça önümüzdeki dönemde tahvil faizlerindeki stres

artacak. Böyle bir durum, yabancı yatırımcı çıkışlarına yol açacak ve cari
açığın finansman sorunu tırmanacak.
Bu olumsuzluğu azaltmak, hatta bastırmak için en güçlü silah yine uzunca
bir süre ve gerektiği kadar sıkı para politikası izlemek ama bunu yapacak bir
siyasi irade pek görünmüyor.

Riskli ülke olarak ayrışma
Türkiye’nin dış borçlarını geri ödeme
(temerrüt) riskini gösteren CDS (Kredi
Temerrüt Sigortası) bu yıl belli dalgalanmalar gösterdikten sonra, ABD’de
açıklanan enflasyon verisi sonrası yeniden yükseldi ve 14 Mayıs’ta 389’a
çıktı. 14 Mayıs itibariyle, Türkiye’ye en
yakın ülke olan Brezilya’nın risk primi
173, Meksika, Rusya ve Endonezya’nın
CDS’leri 100’ün altında Bu anlamda
risk düzeyinde 4’e 1’e yakın ayrışma
var.
Risk priminin yüksek seyretmesi
Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinin yüksekliğini gösteriyor. Risk primi
son 5 yılda en düşük noktaya 152,28’le
5 Ocak 2018 tarihinde inmiş, en yüksek noktaya da 643,15 değeriyle 10
Mayıs 2020 tarihinde çıkmıştı.
Türkiye’nin risk primi, emsal yükselen ülkeler ile 2010 yılında biri birine
yakındı. Sonraki yıllarda Türkiye’nin
riskleri daha hızlı artmaya başladı
ve 2018’den sonra ayrışma hızlandı.
2018’de 300’e 134 şeklindeki ayrışma,
2019’da daralsa da 2020’de, 459’a 143
şeklinde hızla açıldı. 2021 ilk çeyreğinde bu makas 1’e 3 şeklinde görece
daralsa da 14 Mayıs’ta 1’e 4’e yakın bir
açılmaya uğradı.
Risk priminin yüksekliği hem yabancı
yatırımcının ülke değerlendirmesinde önemli bir etken hem de yapılan
dış borçlanmalarda bir maliyet unsuru. Primdeki yükseklik, Türkiye’nin
ekonomik olduğu kadar siyasi güven
vermekten uzak oluşuyla da yakından
ilgili.

Sonuç yerine
Türkiye, Mart ayı sonlarına doğru gerçekleşen Merkez Bankası başkan değişikliği ile birlikte yeniden bir karanlık
tünele girdi. Yüzde 19’a çıkarılmış TL
faizlerini indirmenin iklimi pek kalmazken bu indirim karşısında bir tehdit olarak salınan döviz fiyatları artışı
yeni bahaneler buluyor. TL faiz artışına
rağmen yükselişe geçen dolar/TL, Mayıs başında 8.30’lara kadar çıkarken en
son ABD’deki yüzde 4,2’lik enflasyondan ve beklenen faiz artışından etkilenerek Mayıs ortasında 8,50 TL’yi gördü.
Faiz ve dövizin seyri hem üretici hem
tüketici fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yüzde 17’yi bulan tüketici enflasyonu, yıllığı yüzde 35’i görmüş sanayici fiyat artışlarından (ÜFE’den) daha
da etkilenecek ve yüzde 20’leri bulan
bir tüketici enflasyonuna yuvarlanmak
kaçınılmaz gibi görünüyor. Böylesi bir
enflasyon, faizlerin indirilme ihtimalini iyice zayıflatırken dövizi yukarı tırmandıracak ağır bir güvensizlik iklimi
giderek egemen hale geliyor. Yıllığı 30
milyar doları bulması beklenen cari
açığın finansmanı ihtiyacının yanında
firmaların 155 milyar dolarlık döviz
açıkları ağır bir yük.
Bütün bu döviz talebi yaratan etkenlerin yanında, önümüzdeki 12 ayda
yapılacak 192 milyar dolarlık borç ödemesi yükümlülüğü, dövize talebi büyüttükçe büyütüyor. Tasarruf sahipleri
ise birikimlerinin yarısından fazlasını,
160 milyar dolara yakınını dövizde tutma tercihindeler.
Bütün bunlara karşılık, yabancı yatırım
umut vermezken TCMB rezervlerinin
sıfırlanmış olması, dövizdeki yükselişe boyun eğmenin kaçırılmaz olacağı
ihtimalini güçlendiriyor. Kimi yatırım
bankaları 10 TL’lik dolar fiyatını kaçınılmaz göstermeye başladılar bile.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ
İlker Ergün1

1. GİRİŞ
ISO 45001 standardı kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği
performanslarının arttırılması amacı ile oluşturulmuş ve
diğer ISO yönetim sistemleri ile beraber her kuruluşta uygulanabilecek bir standarttır.
ISO 45001, İş sağlığı ve güvenliği sistemleri - Şartlar ve
kullanım kılavuzu başlığı ile 2018 yılı Mart ayında ISO
(Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) tarafından yayınlanmıştır. Bu standart aslında ilgili alandaki ilk standart değildir. Öncesinde de OHSAS 18001 ismi ile benzer
içerikte bir standart bulunmaktadır. ISO 45001, OHSAS
18001 standardının yerine geçmiştir.

1
2

Makina ve Kaynak Mühendisi - ilker@ilkerergun.com.tr
“European Committee for Standardization”
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Standardın yayınlanmasında, ISO/PC 283, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemleri Proje Komitesi görev almış
ve yapılan çalışmalar sonucunda üye ülke standartlar kuruluşlarının (Türkiye’de TSE) oy çokluğuyla kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir.

2. ISO 45001’İN YAYINLANMASI VE UYGULAMAYA
GEÇİŞİ
ISO 45001 standardının 2018 yılında yayınlanması ile birlikte bir önceki standart olan OHSAS 18001’den geçiş için
kuruluşlara üç yıllık bir geçiş dönemi tanınmış ve bu süre
Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak tüm dünyada etkili
olan Covid 19 pandemisi nedeniyle bu sürenin 6 ay daha
uzatılarak Eylül 2021 olarak uygulanabileceği ile ilgili gö-
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rüş, Uluslararası Akreditasyon Forumu tarafından beyan
edilmiş ve web sayfalarından duyurulmuştur.
ISO 45001: 2018 standardının, Avrupa’da CEN tarafından
yayınlanan EN ISO 45001:2018 ve Türkiye’de TSE (Türk
Standartları Enstitüsü) tarafından yayınlanan TS EN ISO
45001: 2018 standartları arasında metinsel hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.
Standardın kendi tanımı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikasını gerçekleştirmek için yönetim sistemi veya yönetim sisteminin bir parçası” olarak ifade edilmektedir.

3. ISO 45001’İN ANLAMI VE KURULUŞLARA
GETİRDİKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin detay ve karmaşıklık seviyesi, kuruluşun bağlamına, yönetim sisteminin kapsamına, ürün ve hizmetlerinin yapısına bağlı
olarak değişecektir. Bununla birlikte ISO 45001, çalışan
sayısına ve kuruluş büyüklüğüne bakılmaksızın tüm kuruluşlara uygulanabilir bir standarttır.

4. STANDARDIN UYGULAMASINDA KULLANILACAK
MODEL
ISO 45001 standardının tümünde, yönetim sistemleri
standartlarının genel bir özelliği olan “Planla - Uygula Kontrol et - Önlem al” modeli kullanılmaktadır. Dilimizde
kısaca PUKÖ olarak tanımlanan model, sürekli iyileştirmeye sağlamak için kuruluşlarca kullanılan, tekrarlı bir proses sağlar. PUKÖ kısaca aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

ISO 45001 standardı, “Bir kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş
sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu
kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi
ve korunmasını da kapsar.” prensibi ile kuruluşların yasal
mevzuat ile uyumunun sağlanması, kuruluşun güvenli ve
sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân vermesi, çalışmaya
bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını sürekli olarak geliştirilmesi için sistematik bir yaklaşım sunmaktadır.

•

Planla: İSG riskleri ve İSG fırsatları ile diğer riskler ve
diğer fırsatları değerlendir ve sapta, kuruluşun İSG
politikasına uygun şekilde sonuçlar almayı sağlayacak
İSG hedeflerini ve gerekli süreçleri belirle

•

Uygula: Planlandığı şekilde süreçleri uygula

•

Kontrol et: İSG politikası ve İSG hedeflerine göre faaliyet ve süreçleri izle ve ölç ve sonuçları raporla

•

Önlem al: Beklenen sonuçlara ulaşmak üzere İSG performansını devamlı iyileştirmek için gerekli önlemleri
al

Standardın temel yaklaşımları aşağıdaki gibidir:

ISO’nun yayınladığı yönetim sistemlerinin tamamı kuruluşlara yol gösterme ve unutulması muhtemel alanların
takibini içermektedir. Bu bağlamda yönetim sistemleri
genel yaklaşımı aşağıdaki gibidir:

•

İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçevenin sağlanması,

•

Çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi,

•

Güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanması,

•

Tehlike ve İSG risklerinin, etkili önleyici ve koruyucu
tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması.

Bununla birlikte ISO 45001 standardı, diğer yönetim sistemlerinde de olduğu gibi, kuruluşun yasal şartlarını arttırmaz veya değiştirmez. Sadece bu şartlara tam uyumun
sağlanması için yöntemler tanımlar. Yine de bu standardın uygulanması kuruluşun tüm yasal mevzuata tam olarak uyduğunu garanti etmez. Her ülke ve bölgenin farklı
yasal düzenlemeleri olduğu gibi her kuruluşun da uyması
gereken yasal mevzuat farklı olabilir.

•

Kendi yazdığımız sistemdir

•

Nelere ihtiyaç duyabileceğimizi gösterir, genel bir çerçeve sağlar

•

Neler yapmamız gerektiğini tanımlar

•

Kimin neyi nasıl yapacağına kendimiz karar veririz

5. ISO 45001’İN YAPISI
Yönetim sistemi standardı kullanan kuruluşlar, genellikle
aynı anda birden fazla yönetim sistemini kullanmaktadır.
Sistemlerin birbiri arasındaki bağını kolaylaştırmak, takip
edilebilir olması ve ortak uygulamaların beraber uygulanmasını sağlamak amacı ile yönetim sistemlerinin yapı-
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sını benzer hale getirme ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle
ISO direktiflerinde Annex L (eski Annex SL) yayınlanmıştır.
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, ISO yönetmelikleri Ek L (Annex L) ile tam
uyumlu olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. İlk olarak
Annex SL başlığı ile yayımlanmış (ISO/IEC Directives, Part
1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL, Appendix 2) olan, daha sonra da revize edilerek Annex L (Ek L)
ismiyle yeniden yayınlanan, üst seviye yapı, tüm yönetim
sistemi standartlarına temel teşkil etmektedir. Bu üst seviye yapı aşağıda tanımlanan amaçları gerçekleştirmek
üzere hazırlanmıştır:
•

Bütün yönetim sistemlerine temel oluşturacak genel
çerçeveyi belirler

•

Farklı yönetim sistemlerine uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir

•

Alt maddelerin de birbiri ile uyumlu olmasını hedefler

•

Yönetim sistemlerine ortak dil kullanımını sağlar

Mevcut tüm ISO yönetim sistemlerinin genel yapısını
oluşturan Ek L yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir.
1.

Kapsam

2.

Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

3.

Terimler ve tarifler

4.

Kuruluşun bağlamı

5.

Liderlik

6.

Planlama

7.

Destek

8.

Operasyon

9.

Performans değerlendirme

10. İyileştirme
Bu maddelere baktığımızda ilk üç madde olan kapsam,
atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar ile terimler
ve tarifler, standardın giriş bölümünü oluşturmaktadır.
Sonrasındaki dört madde olan kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama ve destek bölümleri, PUKÖ döngüsündeki
“planla” bölümüne karşılık gelmektedir. Sonrasındaki
madde olan operasyon maddesi PUKÖ döngüsündeki
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“uygula”, performans değerlendirme maddesi “kontrol et”
ve 10. madde olan iyileştirme ise “önlem al” kısmını ifade
etmektedir.
Az önceki tanımlamalar içinde planla bölümünün bir
maddesi olarak verilen destek, bazı kaynaklarda kısmen
uygula başlığı altında da verilmektedir. Destek başlığının
ISO 45001 için aynı zamanda uygulamanın bir parçası
olarak verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi gibi bir
sistemde asıl işin risk oluşmadan önce ele alınmış olması
gerekliliğinden doğmaktadır. Konu iş sağlığı ve güvenliği yönetimi olduğunda, asıl odak noktası mevzuata tam
uyum ve herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadan önce
gerekli ön hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınması
olmalıdır.
Kuruluşun bağlamı maddesi için kuruluşlar, hem kendi personeli hem de ilişkide olduğu diğer kuruluşlar ve
kişiler için kendi tanımlarını yapmalı, tüm ilgili taraflarını belirlemeli, çalışanlar ile ilgili tarafların gereksinim ve
beklentilerinin ne olduğunu öngörmeli ya da öğrenmelidir. Ayrıca kuruluşun ISO 45001 sistemini kurmak istediği
birim ve bölümler tanımlanmalı, kapsamda neler olduğu
belirtilmelidir.
Liderlik maddesi, aslında dokümandan çok uygulama ile
gösterilebilen bir maddedir. Ancak yine de standardın
yazılı olmasını beklediği iş sağlığı ve güvenliği politikası,
görev, yetki ve sorumluluklar hazırlanarak kuruluş içinde
duyurulmalıdır. Ayrıca çeşitli ortamlar kullanılarak yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri
bildikleri, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş
sağlığı ve güvenliği performansının arttırılması için çalışmalar yapacaklarını, yapılacak çalışmalara çalışanların da
dahil edileceğini taahhüt etmeleri beklenmektedir.
Planlama bölümü, ISO 45001 standardının en az alt başlığı olduğu halde en çok çalışılması gereken bölümüdür.
Bu madde altında risk ve fırsat belirleme faaliyetleri gerçekleştirilmeli ve bu analizden çıkan sonuçlara göre faaliyetler planlanmalıdır. Her kuruluşun yapısı ve İSG ile
ilgili faaliyetleri farklı olacağından, bu konuda kesin bir
şablon bulunmamaktadır. Ayrıca kullanılacak risk analizi yönteminin seçimi de kuruluşlara bırakılmıştır. ISO
31010 bu konuda yol gösterici olarak risk değerlendir-
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me teknikleri ve kullanım alanlarını tanımlamaktadır [2].
Ayrıca risk analizinin yanında uyulması gereken mevzuatın belirlenmesi, hedefler ve hedeflere ulaşmak için
faaliyetlerin planlanması da bu madde içinde değerlendirilmelidir.
Destek maddesi, standardın en fazla alt başlık içeren
maddesidir. Bu maddede iş sağlığı ve güvenliği yönetimi
için sağlaması gereken altyapı, ekipman, personel, bilgi
gibi konular ile personelin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, kazaların önlenmesi ve alınacak tedbirler konularında yetkinlik ve farkındalığının sağlanması vardır. Bunun
dışında iç ve dış iletişim, iletişim yöntemleri, İSG yönetimi ile ilgili yayımlanmış bilgiler ile bunların oluşturması,
güncellemesi ve kontrolü bu maddenin alt başlıklarıdır.
Operasyon kısmına gelindiğinde ise aslında önceki maddelerde yapılması gereken faaliyetler hazırlandığı için bu
maddede fazla bir görev kalmamaktadır. Bu madde içeriğinde risk analizinden çıkan sonuçlara göre yapılacak
işlevsel planlama ve kontrol, tehlikelerin ortadan kaldırılması, acil durum eğitim ve tatbikatları bulunmaktadır.
Dokuzuncu madde olan performans değerlendirme
adımında ise kuruluş, özellikle planlama ve destek maddeleri olmakla birlikte tüm maddelerin uygulanmasını
ve sonuçlarını izleyip, ölçüp, analiz edip, performansını
değerlendirmelidir. İç tetkiklerin yapılması, ardından da
tüm bu sonuçlar ile birlikte yönetimin gözden geçirmesi
toplantılarının yapılması da bu maddenin alt başlıklarındandır.
Son olarak iyileştirme maddesinde ise bir önceki maddede yapılan izleme, ölçüm ve analizlerin sonucunda

ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar ile geliştirilmesi gereken noktalar için düzeltici faaliyet başlatılması ve uygulanması yer almaktadır. Standardın en temel noktalarından birisi olan sürekli iyileştirme süreci yürütülerek
daha önce bahsettiğimiz PUKÖ döngüsü sürekli olarak
işletilmelidir.
Yönetim sistemleri ile yapılan çalışmalar hiçbir zaman tek
seferlik düşünülmemelidir. Hemen hemen tüm faaliyetler
belirli bir çevrim içerisinde gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Unutulmamalıdır ki gelişen teknik, güncellenen mevzuat ve öğrenilen yeni bilgiler ışığında her zaman geliştirilecek bir nokta bulunmaktadır.

6. SONUÇ
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut yasal düzenlemeden üstün olmamakla birlikte yasal
düzenlemelere ve müşteri şartlarına uyumu artırdığı için
kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Standart ayrıca
çalışan memnuniyeti ve iş sürekliliği sağlaması ile dolaylı
yoldan kazanç elde edilmesine neden olmaktadır. Tüm
bu avantajları göz önüne alındığında ISO 45001 standardının özellikle üretim yapan kuruluşlarda yaygın olarak
takip edildiği görülmektedir. Ayrıca kuruluşlar genelde
bu standardı ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 gibi standartlarla entegre olarak kullandıkları bilinmektedir.

KAYNAKÇA
1.
2.

TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
https://www.iso.org/

3.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DAVRANIŞSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ
Murat Can Ocaktan*

1. GİRİŞ
İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin büyük bir çoğunluğu, bir güvenlik girişiminin nihai amacının “Toplam Güvenlik Kültürü” olduğu konusunda hem fikirdir[1].
Toplam Güvenlik Kültürü’nün kökleri “Toplam Kalite
Yönetimi”ne kadar dayanmakta olup, Deming’in “14 Nokta Felsefesi” ile de ilişkilidir[2]. ISO 9000 serisi ile 20. yüz
yılın son çeyreğinde tanışmış olduğumuz Deming döngüsü, profesyonel yaşamımızda sistem kurmak için ayrılmaz bir parçamız olmuştur. “Güvenlik kültürü”nü iş yaşantısına yerleştirmek için ve sürekliliğini sağlamak için,
Deming (PUKÖ) döngüsü olmazsa olmazımızdır. Toplam
Güvenlik Kültürü’nü daha iyi tanımlayabilmek için kültür
ve güvenlik kültürü tanımlarını hatırlamamızda fayda vardır. “Kültür”ün birçok farklı tanımı olmakla birlikte bir tanımı da “bir toplumun içerisinde mevcut her türlü bilgiyi,
alışkanlıkları, değer ölçülerini, genel tutum, görüş, inanç
ve zihniyet ile her türlü davranış şekillerini içine alan, o
toplumun üyelerinin çoğunluğunda ortak olan, onu diğer toplumlardan ayırt etmeye yarayan maddi ve manevi
değerlerden oluşan bir bütündür” şeklindedir[3]. Güvenlik kültürünü ise, “bir organizasyonun sağlık ve güvenlik
yeterliliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, algıların, yetkinliklerin ve bağlılığı belirleyen davranış örüntülerinin bir ürünü”şeklinde tanımlayabiliriz[4].
Bu tanımlar ışığında Toplam Güvenlik Kültürü’nü daha
iyi anlamak için çalışanların iş güvenliğini öncelik olarak
değil “değer” olarak gördükleri, tüm çalışanların çalışma
*

arkadaşları için sorumluluk almaktan kaçınmayacağı ve
her düzeydeki çalışanın “benim görevim değil” demeden
iş güvenliği ile ilgili sorumluluk hissedeceği bir felsefeyi
algılamamız gereklidir.

2. GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN TARİHÇESİ
Güvenlik Kültürü, kavram olarak ilk kez 1986’da meydana
gelen Çernobil Nükleer Enerji Santrali kazasından sonra
kullanılmıştır[5]. Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında
önemli tasarım eksikleri, örgütsel hatalar ve çalışanların
kural ihlallerinin önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir. Sosyal bilimciler güvenlik kültürü ile ilgili çok çalışma yürütmekte olsalar da aralarında “güvenlik kültürü” ve
“güvenlik iklimi” tanımları yönünden bir mutabakat olduğu söylenemez. Bazı sosyal bilimcilere göre kültür, tutumlar, normlar ve değerleri içermekte olup anlaşılması daha
güçtür ve nitelikseldir. Öte yandan iklim, bilişsel algıyla
görülebilir, daha alenidir ve nicelikseldir[6]. Ünlü bir sosyal
bilimci olan Schein, 1992 yılında örgüt kültürünü üç seviyeye ayırmıştır (bkz. Şekil 1), varsayımlar, değerler, yapay
olgular[7]. Bir başka sosyal bilimci Guldenmund, ikinci seviye olan değerler kısmında tutumları gördüğünü bunu
da güvenlik iklimi ile özdeşleştirdiğini söylemektedir[8].
Görüldüğü üzere bazı sosyal bilimciler tutumu kültürün
bir parçası olarak görürken başka sosyal bilimciler tutumu iklim ile ilişkilendirmektedir.

Dr., Metalurji Yüksek Mühendisi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi/A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - mcocaktan@yahoo.com, ocaktan@metu.edu.tr
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litikanız ve ihtiyaçlarınız açısından en etkili sonuçları verir
(bkz: Şekil 2)[10].

Şekil 1. Örgütsel Kültür Sınıflandırması, Schein 1992 [7]

Davranışsal güvenlik yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği
üzerine etkilerini daha iyi anlamak için “Bradley Eğrisi”ni
iyi anlamak gereklidir (bkz: Şekil 3). Bradley, bir fabrika
yöneticisidir. İşletmesinin iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarından çok memnun değildir vebu sonuçları iyileştirmek
istemektedir. Tam bu sırada okuduğu “Etkili İnsanların
Yedi Alışkanlığı- S.Covey” kitabından çok etkilenir. Covey,
bu kitabında kişisel gelişimi üç adımda ele almıştır; bağımlı, bağımsız ve birbirine bağımlı. Bradley bu akışı, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarında uygulayarak
çok başarılı olur ve ortaya Bradley eğrisi çıkar[11].

3. İNSAN FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞSAL GÜVENLİK
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybetmesine neden oldu (Birinci Dünya
Savaşı’nda dünya nüfusunun yaklaşık %1’i, İkinci Dünya
Savaşı’nda ise yaklaşık %2’si hayatını kaybetti). Bilhassa
ikinci Dünya Savaşı sonrası kazanılan deneyim insanın
değerinin fark edilmesini sağladı. Çalışma hayatında meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sadece
teknik önlemlerle önlenemeyeceği anlaşıldı. Sonrasında
insana ait bazı kavramların detaylı incelenmesine gereksinim olduğu ve insan faktörleri ortaya çıktı. İnsan Faktörleri alanı, psikoloji ve fizyoloji alanında gelişmiş olan
birçok kavramı içermektedir. İnsan Faktörlerinin iş sağlığı
ve güvenliği alanına yansımaları ise tehlike ve onun neden olacağı olumsuzluklara karşı geliştirilen modelleri ve
uygulamaları olarak gözlenebilir. Kısaca İnsan faktörleri
sağlık ve güvenliğe etki edecek şekilde işyerinde davranışı etkileyen, çevresel, kurumsal faktörlerin insan ve
bireysel özellikler üzerindeki etkisini ifade eder[9]. Doğru
uygulandığı takdirde davranışsal güvenlik (“Behavior Based Safety”-BBS) örgütlerin güvenlik kültürünü değiştirmek için büyük bir şanstır. Davranışsal güvenlik sürekli bir
döngü olarak uygulandığında çalışanlarınız, güvenlik po-

Şekil 2. Davranışsal Güvenlik Döngüsü [2]

Şekil 3. Bradley Eğrisi [11]

Çalışanların sorumluluk almaya başladığı “bağımsız” diye
adlandırdığımız süreçte çalışanlar, otonom faaliyetleri
yürüterek davranışsal güvenlik döngüsüne girdi toplarlar
ve sonrasında tespit ettikleri güvensiz davranışlara karşı
önlem alırlar. Davranışsal güvenliğin bir işletmede etkin
sonuç verebilmesi için, o işletmede güvenlik kültürünün
belli bir olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Güvenlik kültürü tüm süreçlerin bir çıktısı, sonucudur, yönetilemez[12]. Davranışsal güvenlik yönetimi uzun bir yolculuktur sonuç almak için zamana ihtiyaç vardır, aidiyet bazlı
kuralları vardır, güvenlik kültürü pozitif bir yaklaşım olduğu için güvenli davranışlara odaklıdır ve tepkisel (reaktif)
faaliyetler yerine önleyici (proaktif) faaliyetler içerir[1].
İş kazalarının ve/veya meslek hastalıklarının nedenlerinin, güvensiz durum ve güvensiz davranışlardan kaynaklandığı açık bir gerçektir. Heinrich, 1931 yılında yayınladığı kitabında yaptığı analizlerle kazaların %88’inin insan
hatası kaynaklı olduğunu belirtmiştir[13]. Yazarın eriştiği
bu sonucun, kullandığı veri seti ve yöntem ile ilişkili olup,
yaklaşık yüz yıl öncesine ait olduğunu unutmamak gerekir. Günümüzde kazalarda insan hatasının payı tabii ki
vardır ancak bu derece yüksek değerler olduğunu söyle-
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mek çok doğru olmaz. Kazalarda, özellikle iş kazalarında,
yapılan analizlerde kök neden güvensiz davranış olarak
bulunduğu zaman daha detaylı irdelenmemektedir. Gerçek kök nedene ulaşmak için, sonucu biraz daha irdeleyip
güvensiz davranışı tetikleyen nedenleri bulmamız gerekmektedir. Ekipman eksikliği, tesis/makine/ekipman sorunları, hammadde eksikliği, malzeme sorunları, yöntem/
kurak/prosedür eksikliği vb. gibi güvensiz durumlar, çoğu
zaman çalışanı güvensiz davranış yapmaya iter. Güvensiz
davranışın ardındaki nedenler, bu yüzden daha detaylı
analize ihtiyaç duyarlar. Bazen üretimin devamlılığı bazen
de zaman kazanıp daha çok üretim yapmak ya da daha
çok dinlenme zamanı yaratmak gibi nedenler de çalışanı
güvensiz davranışa iter. Güvensiz davranışlar insan hataları olarak değerlendirilip iki ana grupta incelenebilir[14].
İnsan hataları bilinçsiz ve bilinçli adında iki ana başlığın
altında alt gruplarda sınıflandırılmaktadır (bkz: Şekil 4).

için yaptığı ihlaller, münferit ihlal olarak değerlendirilmelidir. Doğru/güvenli ekipmanlar kullanılmadan yapılan işler,
zaman baskısından dolayı yapılan ihlaller durumsal olarak
değerlendirilir.

4. SONUÇ
Davranışsal güvenlik yönetimi pozitif bir yaklaşımın ürünü olduğu için, güvensiz davranışları güvenli davranışa
çevirmeyi hedefler. Bu nedenle güvensiz davranışın ardındaki nedenleri anlamaya çalışır ve bu davranışları güvenli davranışa çevirecek çözümlere odaklanır. Davranışsal
güvenlik yönetimi, bazı kaynaklarda belirtildiği gibi kaza
ve/veya meslek hastalıklarının sebebini çalışan olarak
göstermek üzere kurgulanmış bir sistem değildir, aksine
çalışanı bir değer olarak gördüğü için güvensiz davranışın nedenini anlayıp onları güvenli davranışa devşirmeyi
hedefleyen bir sistemdir. Davranışsal Güvenlik Yönetiminde “öncül göstergeler”in kullanılıyor olması, sistemin
önleyici bir mantığa sahip olduğunun belitisidir. Kurum/
İşletme Kültürü analizi yapmadan başlanılan Davranışsal Güvenlik Yönetimi çalışmaları başarıya ulaşmayabilir.
“Önce İnsan” bakışı, doğrultusunda Güvenlik Kültürü’nün
yerleşip yeşermesine katkısı olacak bir uygulamadır.

KAYNAKÇA
1.
Şekil 4. İnsan Hataları [14]

2.

Çalışanların bilinçsiz eylemleri, bazen kural bazlı veya
bilgi bazlı eksikliklerden kaynaklanabilir, bunlar hatalardır. Eylemin yapılıp istenen sonuca ulaşamama gibi
durumlar, örneğin yanlış numara okumak, yanlış butona
basmak ise dalgınlık olarak değerlendirir. Öte yandan
yapılan işin tam olarak bitirilememesi, örneğin anahtarı
kontakta unutmak, bariyeri indirmemek ise ihmal olarak değerlendirilir. İnsan her zaman hata yapma olasılığı
olan bir canlı olduğu için, bu bilinçsiz eylemleri engellemek için gerekli önlemler de işin tasarım/planlanma
aşamasında dikkate alınmalıdır. “Poka-yoke” gibi hata
önleyici sistemler ve görsel yönetim hataların önlenmesi
için en etkin uygulamalardır.

3.

Çalışanların bilinçli eylemlerini doğrudan cezalandırma
yoluna gitmek yerine, arkasındaki nedeni daha iyi anlamak gereklidir. Kuralların tam uygulanmadığı, kuralların
uzun süre uygulanmadığı, kural hatalarına yaptırımın yetersiz olduğu ve yetersiz denetlemenin olduğu işyerleri,
rutin ihlaller için uygun bir çalışma ortamı yaratmaktadır.
Çalışanın işini yanlış yaptığını fark edip durumu kurtarmak

11.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İSTATİSTİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ
KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
Bedri Tekin1

1. GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2019 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiğine göre 2019 yılında iş kazaları
sonucu 1.149 sigortalı hayatını kaybetti [1].
Ülkemizde nelerin iş kazası sayıldığı, meslek hastalıklarının da neler olduğu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununda sayılmıştır.
5510 sayılı kanunun 4a ve 4b maddesinde belirtilen kişilerin geçirdikleri kazalar iş kazası, sözü edilen maddelerde
belirtilen kişilerin mesleklerine bağlı olarak tekrarlanan
nedenlerden kaynaklanan hastalıkları da meslek hastalığı
olarak kabul edilmektedir.
Kanunun 4a maddesi gereğince sigortalı sayılanlar; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardır. Kanunun 4b maddesi gereğince sigortalı sayılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardır. 5510 sayılı kanunda “kamu çalışanı” olarak sınıflandırılanların geçirdiği kazalar iş kazası olarak sınıflandırılmamaktadır. SGK 2017 ve 2018 yılı İstatistiklerinde olduğu
gibi, 2019 yılında da 4a ve 4b kapsamındaki sigortalılar

1

için iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini ayrı, ayrı
açıkladı.

1. 2019 YILINDA İŞ KAZALARININ 2018 YILINA GÖRE
KARŞILAŞTIRMASI
2019 yılında iş kazası sayısı, 2018 yılına göre %2, iş kazaları sonucu ölüm %6 azaldı.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından beri her yıl iş kazası geçiren sigortalı
sayısı artarken 2019 yılı istatistiklerinde kaza geçiren sigortalı sayısında azalma görülmektedir.
SGK açıklamasına göre; 2019 yılında 4a kapsamında çalışanların geçirdiği iş kazası sayısı; 422.463’dir
Bu kazaların 337.108’i erkek sigortalıların, 85.355’i kadın
sigortalıların geçirdiği iş kazasıdır.
Tablo 1. 2019 Yılında İş Kazası Geçiren 4a
Kapsamındaki Sigortalıların Cinsiyete Göre Dağılımı

İş Kazası

Erkek

Kadın

Toplam

337.108

85.355

422.463
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Kaza geçirenlerden 245.968’i (kaza geçirenlerin %58.22’si)
hiç iş göremez hale gelmemiş, aynı gün “çalışır” raporu
almıştır. 63.693’ü 1-5 gün arasında iş göremez hale gelirken, 112.802’si’i (kaza geçirenlerin %13.50’si) 5 gün ya
da daha fazla iş göremez hale gelmiştir. Toplam geçici iş
göremezlik süresi 3.627.934 gün olmuştur.
4b kapsamında çalışanların geçirdiği iş kazası sayısı ise
374’dür. Bu kazaların 347’si erkek sigortalıların, 27’si kadın
sigortalıların geçirdiği iş kazasıdır.
Tablo 2. 2019 Yılında İş Kazası Geçiren 4b
Kapsamındaki Sigortalıların Cinsiyete Göre Dağılımı

dığını göstermektedir. Bu nedenle bu metinde bundan
sonra esas olarak 4a kapsamındaki sigortalılara ilişkin
bilgiler yer almaktadır.

2. 2019 YILINDA 2018 YILINA GÖRE İNŞAAT
SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI
2019 yılında, 2018 yılına göre inşaat sektöründe meydana gelen iş kazası %38, hayatını kaybedenlerin sayısı, %46
oranında azaldı.

2019 yılı istatistiklerinde 4a kapsamında çalışan 1.088, 4b
kapsamında çalışan 3 sigortalıda meslek hastalığı tespit
edildiği belirtilmektedir.

Yıllardır olduğu gibi, 2019 yılında da iş kazası sonucu
ölüm en çok inşaat işlerinde yaşandı. 2019 yılında bina inşaatlarında meydana gelen 25.551 iş kazasında 207, bina
dışı yapı (karayolu, demiryolu, havaalanı vb.) inşaatında
yaşanan 15.927 kazada 105, özel inşaat faaliyetlerinde
(yıkım, tesisat, havalandırma vb.) meydana gelen 6.223
kazada, 56 işçi olmak üzere toplam 47.701 sigortalının
geçirdiği iş kazasında 323 işçi hayatını kaybetti. 2018
SGK istatistiklerinde inşaat sektöründe toplam 77.187
sigortalının geçirdiği iş kazasında 591 sigortalının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Buna göre 2019 yılında inşaat
sektöründe meydana gelen iş kazası sayısı %38, hayatını
kaybedenlerin sayısı, %46 oranında azalmıştır. 2018 yılı
istatistiklerinde, 115.739 özel bina inşaatında 974,030,
13.445 bina dışı yapı inşaatında 335.685, 56.464 özel inşaat faaliyetinde 291.469, toplamda 1.601.469 sigortalı
çalıştığı görülürken, 2019 yılı istatistiklerinde 90.389 özel
bina inşaatında 727.961, 11.549 bina dışı yapı inşaatında
293.312, 53.999 özel inşaat faaliyetinde 273.515, toplamda 1.048.588 sigortalı çalıştığı görülmektedir. Yani, 2019
yılında inşaat sektöründe çalışanların sayısı 2018 yılında
%35 oranında azalmıştır. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazası sayısındaki azalma, bu küçülme ile paralellik oluştururken, ölümlü kaza sayısında azalma daha fazladır. 2018
yılında ölümlü iş kazalarının %38.32’sinin inşaat işyerlerinde meydana geldiği görülürken, 2019 yılında ölümlü iş
kazalarının %28’inin inşaat işyerlerinde meydana geldiği
görülmektedir. 2019 yılında inşaat sektöründe meydana
gelen iş kazaları nedeni ile oluşan geçici iş göremezlik süresi 521.203 gün olmuştur.

4b kapsamında çalışan sigortalı sayısı 3 milyon civarında
iken istatistiklerde yer alan iş kazası sayısının 374, ölümlü
iş kazası sayısının 2, tespit edilen meslek hastalığı sayısının ise 3 olması, 4b kapsamındaki sigortalılara ilişkin kazaların ve meslek hastalıklarının istatistiklerde yer alma-

İş kazası sonucu ölümlerin yoğun olarak yaşandığı diğer bir sektör ise “Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı
Taşımacılığı”dır. 2019 yılında, kara taşımacılığı ve boru
hattı taşımacılığı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucu 184 çalışan hayatını kaybetti.

İş Kazası

Erkek

Kadın

Toplam

347

27

374

Bu kazalar sonucunda 4a kapsamında çalışan 1.147, 4b
kapsamında çalışan 2 olmak üzere toplam 1.149 çalışan
hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin 1.128’ i erkek, 21’i kadın sigortalıdır. SGK 2018 yılı istatistiklerine
göre 430.985 iş kazasında 1. 542 sigortalı hayatını kaybetmişti. SGK İstatistiğine göre, 2019 yılında bir önceki
yıla göre iş kazası geçiren sigortalı sayısı yaklaşık %2, iş
kazaları %26 oranında azalmıştır.
Tablo 3. 2019 Yılında İş Kazası Sonucu Hayatını kaybeden 4a
ve 4b Kapsamındaki Sigortalı Sayısı
Erkek

Kadın

4a

1.1126

21

1.147

4b

2

-

2

1.128

21

1.149

Toplam

Toplam

4b kapsamında çalışanlar arasından gerçekleşen ölümlü
2 iş kazasından biri “toptan ticaret”, biri de “binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri” sigortalılarındandır.
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Tablo 4. İnşaat Sektöründeki İş Kazası Verilerinin 2018 ve 2019 Yılları Karşılaştırması
Yıl

İnşaat
sektöründeki
Sigortalı
Sayısı

İnşaat
sektöründeki İş
kazası sayısı

İnşaat sektöründe
meydana gelen
iş kazaları sonucu
ölüm sayısı

İnşaat sektöründeki
kaza sayısının tüm
sektörler içindeki kaza
sayısına oranı (%)

İnşaat sektöründeki
ölüm sayısının tüm
sektörler içindeki ölüm
sayısına oranı (%)

İnşaat sektöründe
100.000 çalışana
karşılık iş kazası
sonucu ölüm sayısı

2018

1.601.469

77.187

591

17.90

37.09

37

2019

1.048.588

47.701

323

11.30

28.00

31

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, aylık ve yıllık “iş
cinayetleri raporunu açıklamaktadır. İSİG Meclisinin 2019
yılı “İş Cinayetleri “Raporu”nda yer alan bilgilere göre
2019 yılında inşaat, yol işkolunda 336, taşımacılık işkolunda 234 işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir [2].
İş kazası sonucu ölüm en çok İstanbul’da gerçekleşti, 2018
yılında 300 sigortalının hayatını kaybettiği İstanbul’da
2019 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 199 sigortalı hayatını kaybetti. İstanbul’da 2018 yılındaki sigortalı
sayısı 4.138.570 iken, 2019 yılında 4.041.665 e düştüğü
görülmektedir. 2019 yılında İstanbul’da meydana gelen iş
kazaları nedeni ile 697.844 gün geçici iş göremezlik oluşmuştur. İş kazası sonucu ölüm sayısındaki düşüş sayısı,
sigortalı sayısındaki düşüşün çok üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak, SGK istatistiklerinde iller bazında iş kazası sıklık hızı ve ağırlık oranının hesaplanmasına yetecek
kadar veri bulunmamaktadır.
2019 yılında, Ankara’da 88, İzmir’de 55, , Bursa’da 48,
Antalya’da 47, Kocaeli’nde 41 Adana’da 31, Konya’da 36
kişi hayatını kaybederken, Tunceli’de hiç ölümlü iş kazası
meydana gelmedi.
En çok meslek hastalığı tespiti de İstanbul’da yapıldı.

Tablo 6. 2019 Yılında Meslek Hastalığı Teşhisi Konulan 4b
Kapsamındaki Sigortalıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Erkek
Meslek Hastalığı

Kadın

3

Toplam

-

3

lirken, Kırıkkale’de 1, Karabük’te 1 meslek hastalığı tespit
edilmesi, 37 ilde ise hiç meslek hastalığının tespit edilmemesi altı çizilecek noktalardandır. SGK ayrıca 181 meslek
hastalığının hangi ilde tespit edildiğini de bilmemektedir.
SGK istatistikleri, meslek hatalığı sonucu 2019 yılında hiç
kimsenin ölmediğini söylemektedir.
Bunun yanında İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin
web sayfasında yer alan “Yılda sağlık verilerine göre her
bin işçi için 0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Saptanamayan meslek hastalığı ve iş kazası sayısının 20.000–
60.000 arasında olduğu tahmin edilebilir. Türkiye'de Yılda
6.000'in üzerinde maluliyet, 2.000'in üzerinde ölüm vakası meslek hastalığı kaynaklıdır.” [3] ifadesi aslında ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit ve kaydının sağlıklı olmadığı konusunda net bir fikir vermektedir.

4. İŞ KAZASI SIKLIK HIZI - AĞIRLIK HIZI

3. MESLEK HASTALIKLARI

Her 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası
sayısı, “iş kazası sıklık hızı” olarak ifade edilmektedir. 2019
yılında olan iş kazası sıklık hızı 10,76 oldu.

Yukarıda da yer aldığı üzere, 2019 yılı istatistiklerinde 4a
kapsamında çalışan 1.088, 4b kapsamında çalışan 3 sigortalıda meslek hastalığı tespit edildiği belirtilmektedir.

İş kazası sıklık hızının hesaplanmasında başka bir yöntem
de her 100 çalışana karşılık gelen iş kazası sayısıdır. Bu hesaplamaya göre 2019 yılında iş kazası sıklık hızı 2,42 oldu.

2019 yılında İstanbul’da 186, Kocaeli’nde 133, İzmir’de
115, Konya’da 70, Ankara’da 54, Balıkesir’de 51,
Zonguldak’ta 48, Yalova’da 24 meslek hastalığı tespit edi-

İş kazalarına ilişkin başka bir kavram da, “iş kazası ağırlık
hızı” kavramıdır. İş kazası ağırlık hızının belirlenmesinde
de iki yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntemde, bir takvim yılında çalışılan her 1.000.000 saate meydana gelen
iş kazası sonucu kaç iş gününün kaybedildiğini gösterir.
Buna göre 2019 yılında iş kazası ağırlık hızı 548 olmuştur. İkinci yöntemde, çalışılan 100 iş saatinde iş kazası
nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır. 2019

Tablo 5. 2019 Yılında Meslek Hastalığı Teşhisi Konulan 4a
Kapsamındaki Sigortalıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Erkek
Meslek Hastalığı

997

Kadın

Toplam

91

1.088
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Tablo 7. Yıllara Göre İş Kazası Sıklık Hızı, Ağırlık Hızı

yılında çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle 0,438
iş saati kaybedilmiştir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği
üzere iş kazası sıklık hızı 2018 yılı ile aynıdır ve 2012 yılından beri en üst orandadır. İş kazası ağırlık hızı 2017 yılında
en yüksek seviyeye çıkmış olup, 2018 ve 2019 yıllarında
azalma göstermektedir.

5. GENÇ VE YAŞLI NÜFUSTA İŞ KAZALARI

2019 yılında 4a kapsamındaki sigortalılarının 3.837’si 14
yaş ve altında, 3.167’si 15 yaşında, 12.838’i 16 yaşında,
31.210’u 17 yaşındadır.
İş kazası geçirenlerden 616’sı da 65 ve daha üzeri yaştadır.
İş kazası sonucu ölenlerin 25’i 65 yaş ve üzeri, 5’i de 18
altında yaşlardadır.

18 yaşın altındakiler de, 65 yaşın üzerindekiler de işyerlerinde ölmeye devam ediyor.

6. İŞ KAZALARININ KÜÇÜK İŞYERLERİNDE MEYDANA
GELDİĞİ BİR EFSANE Mİ?

2019 yılında iş kazası geçirenlerin 765’i 15, 1.630’u 16,
3.970’i 17 yaşında olmak üzere, toplam 6.365’ü 18 yaşın
altındadır.

İşyeri büyüklüklerine göre iş kazası geçirenler ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin dağılımı aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Tablo 8. İşyeri Büyüklüğüne Göre İş Kazası Sayısı ve İş Kazası Sonucu Ölüm Sayıları
Çalışan Sayısına Göre
İşyeri Büyüklüğü

Toplam
Çalışan sayısı

İş Kazası
Sayısı

İş Kazası Sonucu
Ölüm sayısı

100.000 çalışana karşılık
gelen ölüm sayısı

1-3 Çalışan

1.972.494

8.005

126

6,46

4-9 Çalışan

2.302.006

19.940

159

6,90

10-20 Çalışan

1.713.998

28.343

165

9,62

21-49 Çalışan

2.222.655

49.304

201

9,04

50-99 Çalışan

1.391.551

46.190

136

9,77

100-199 Çalışan

1.398.290

60.735

126

9,01

200-249 Çalışan

418.078

22.112

31

7,42

250-499 Çalışan

1.153.681

68.632

81

7,02

500-999 Çalışan

803.609

52.579

54

6,72

1000 ve Üzeri Çalışan

907851

66.623

68

7,49
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7. İŞ KAZALARININ ÇALIŞMA SÜRESİNE VE KAZAYA
NEDEN OLAN OLAYA GÖRE DAĞILIMI

zaları sonucu ölümler azaldı diye sevinemeyiz. İş kazaları
önlenebilir, bir ölüm bile fazladır.

İş kazalarında ölenlerin yarıdan fazlası, işyerlerinde bir yıldan daha az süredir çalışmakta olanlardır.

SGK istatistiklerinde 2019 yılında iş kazası sayısı ve ölüm
sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Ancak bu sevinile-

Tablo 9. İş Kazası Sonucu Ölenlerin, Kaza Geçirdikleri İşyerinde Çalışma Süreleri
Kaza geçirilen işyerinde

İş Kazası

İş Kazası sonucu

Toplam İş kazası

Toplam İş Kazası Sonucu

çalışma süresi

sayısı

ölüm sayısı

sayısına Oranı (%)

Ölüm Sayısına Oranı

1 Gün

1.832

22

%0,43

%1,91

2-7 Gün

10.453

70

%2,50

%6,09

8-30 Gün

34.427

152

%8,15

%13,23

1 Aydan fazla - 3 Ay (Dahil)

60.027

159

%14,20

%13,84

3 Aydan fazla - 1Yıl (Dahil)

118.296

275

%28,00

%24,00

1 Yıldan fazla - 2 Yıl (Dahil)

76.019

167

%18,00

%14,53

2 Yıldan fazla - 5 Yıl (Dahil)

69.960

133

%16,56

%11,58

5 Yıldan fazla - 10 Yıl (Dahil)

32.757

66

%7,75

%5,74

10+ Yıl

13.539

30

%3,20

%2,61

5.153

73

%1,21

%6,35

Bilinmeyen

Tablo 10. İş Kazalarının Kazaya Sebebiyet Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı
İş Kazası Sonucu Ölenlerin Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve Kazaya Sebebiyet

İş Kazası Sayısı

Ölüm Sayısı

Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı
Elektrik sorunları, patlama, yangın nedeniyle sapma

4.170

69

Taşma, devrilme, sızma, buharlaşma, emisyon sapması

17.264

56

Maddi Aracın kırılma, patlama, ayrılma, kayma, düşme, çökmesi

30.457

98

58.960

138

Kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşmesi

58.979

205

Fiziki baskı olmadan beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)

36.125

10

Fiziki baskıyla veya fiziki baskı altında beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)

18.794

14

Bir makinenin, taşıma aracının veya işleme ekipmanının, elle kullanılan alet, nesne, hayvanın
denetimden çıkması (tam veya kısmi)

Şok, korku, vahşet, saldırganlık, tehdit, bulunma

4.063

14

Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka Sapma

193.651

543

Toplam-Total

422.463

1.147

Tablo 9’dan da görüleceği üzere, iş kazası sonucu ölümlerin %53 kaza geçirdikleri işyerinde bir yıl ya da daha az
çalışanlardır.
Tablo 10’dan da görüldüğü üzere, ölümlü iş kazalarının
en büyük bölümü “kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşmesi” şeklinde meydana gelmiştir. Ancak, iş kazalarının yarıya yakınında kazaya sebebiyet veren sapma
SGK tarafından da bilinmemektedir.

8. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATISTİK
BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SGK, 1149 emekçinin hayatını kaybettiğini söylüyor. İş ka-

cek, kabul edilecek bir sonuç değil. bir yılda 1.149 ölümlü
kaza meydana geldi. Bu az bir sayı değil, bunun yanında,
bunlar sayı değil, insan, can, anne, baba, eş, kardeş evlat.
SGK verileri ile İSİG Meclisi verilerine baktığımızda büyük
fark olduğunu görüyoruz. ISİG Meclisi raporları gerçeğe
daha yakın sayıları ifade ediyor. İSİG Meclisi “2019 İş Cinayetleri Raporu”nda 2019 yılında 1.739 işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor, arada 570 fark var. Bunun bir bölümü
göçmen işçilerin SGK istatistiklerinde yer almamasından
kaynaklanmaktadır. İSİG Meclisi Raporunda yer alan 112
göçmen/mülteci işçi ölümlerinin SGK istatistiklerinde yer
almamasıdır. İSİG Meclisi raporunda ölen işçilerin 442’si tarım işkolunda çalıştığı belirtilmiştir. Oysa SGK İstatistiklerinde bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet
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faaliyetlerinde 18, Ormancılık ve tomrukçuluk faaliyetlerinde 9 sigortalının hayatını kaybettiği belirtilmiştir. İSİG
Meclisi raporu ile 425 fark da buradan kaynaklanmaktadır. Tarım, Orman işlerindeki kaza ve ölüm sayılarında İSİG
Meclisi rakamları doğrudur. Orman işlerinde ölüm sayısı
İnşaat işlerinden de fazladır. Özellikle orman işleri köylülere yaptırılmaktadır. SGK bu ölümleri iş kazası sonucu
ölüm olarak kabul etmemektedir. Oysa bu alan kanayan
bir yaradır. Ölümlerin 1/4 ünden fazlası tarım- orman işlerindedir. SGK bunları iş kazası olarak kabul etmeli ve kayda
almalıdır. Hatta bazı sektörlerde İSİG Meclisi rakamlarının
daha küçük olduğunu görüyoruz, bu durum aslında ölüm
sayısının 1.739’un da üzerinde olduğunu gösteriyor.

9. ÖLÜMLER KADER Mİ- ÖNLEMEZ Mİ?
Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere birçok yasa
ile biçimlendirilmektedir. İş yasaları, çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinmesi
gerekirken, 4857 sayılı İş Yasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
ve alana ilişkin yapılan diğer düzenlemeler, işverenlerin
çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal
hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini,
sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük
önüne engeller koyan bu yasa ve diğer düzenlemeler olduğu sürece ölümler sürecektir. İşçi Sağlığı ve Güvenliği
işçilerin ve sendikaların birinci. önceliği olmalıdır, pandemi döneminde bile buna uygun davranışlar göremiyoruz.

10. HAKKINI ARAYANLAR CEZALANDIRILIYOR
6331 sayılı İ Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, iş sağlığı
ve güvenliği konularında çalışma yapmak üzere Çalışan
Temsilciliği kavramı getirildi ve tüm işyerlerinde bulunması zorunlu, ama bunun işlemediğini görüyoruz. Örneğin; Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin taşeron firmasında,
“çalışan temsilcisi” olarak görev yapan Cemal Bilgin, iş
arkadaşlarının yemekten zehirlenmesi üzerine, “yemekte
bakteri mi var” diye sorduğu için işten atıldı. İş kazalarının
önlenmesi talebiyle Üçüncü Havaalanı inşaatı direnişinde
olduğu gibi direnenlerin gözaltına alındı, tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve
Teftiş Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarına baktığımızda en
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim, diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden tek başına
eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
yeni adı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(AÇSHB) tarafından yerine getirilmektedir. Gelinen nokta göstermektedir ki; doğru kararlar alınmamakta, istenen uygulamalar hayata geçirilememektedir. Sendikalar,
üniversiteler, TMMOB, Türk Tabipler Birliği (TTB), AÇSHB
ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve mali yönden
bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu
ulusal bir enstitü oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların
oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim
görevlerini yerine getirmelidir. Yoksa her yıl iş cinayetlerinde “Sakarya Patlaması”nda kaybedilen canın 250 katı
kadar can kaybedilmeye devam edilecektir.

12. MESLEK HASTALIKLARI TESPİT BİLE EDİLMİYOR
Bilimsel veriler en az 12.000 emekçinin meslek hastalığı
sonucu hayatını kaybettiğini söylerken, SGK verilerinde
meslek hastalığı sonucu bir tane bile ölümün olmadığının belirtilmesi, istatistiklerin güvenirliğini zedeleyen
başka bir yön olarak karşımızda duruyor.

13. SONUÇ: İSİG PROBLEMLERİNİ NEREDE NASIL
ÇÖZECEĞİZ?
•
•

•

•
•
•

Sağlıklı ortamda çalışmak insan hakkıdır
Sendikalar, üniversiteler, ilgili bakanlıklar, TMMOB,
TTB katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü oluşturulmalıdır
Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını,
fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı güvenliğini işveren yükümlülüğü
olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan
yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir.
Piyasa koşullarına göre şekillenmeyen düzenleme
yapılmalıdır.
İşyerleri denetlenmelidir.
İdari cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.

KAYNAKÇA

11. İŞYERLERİ DENETLENMİYOR
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YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER,
SÜTUNLU ÇALIŞMA PLATFORMLARI/GEÇİCİ
KENAR KORUMA SİSTEMLERİ/ANKRAJ
SİSTEMLERİ
Mustafa Yazıcı1

1. GİRİŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5/10/2013 tarihli ve
28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılan yönetmeliği, Resmi Gazetenin 31 Aralık 2018 tarih ve
30642 sayısında (4. Mükerrer) yayımlamıştır [1].
Bu yazımızda yönetmelikte yapılan değişikliklerden Sütunlu Çalışma Platformları (SÇP),Geçici Kenar Koruma
Sistemleri ve Ankraj Sistemlerine bir kez daha kısaca değinilecektir.
Bu konulardan daha önce; Mühendis ve Makina Dergisi,
Sayı 658 (Kasım 2014) ve Mühendis ve Makina Güncel,
Sayı 28 (Nisan 2019) de bahsedilmişti[2, 3].
Burada bu konuların tekrar ele alınmasındaki amaç, Yönetmelik Değişikliği Madde 5 de belirtildiği gibi bunlara
1

ilişkin yürürlük tarihinin Ocak 2020 yılında devreye girmiş
olmasıdır.

2. YÖNETMELİKLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Yönetmelik değişikliğinin etkilediği bu maddesi;
“MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-5’inin
(B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için
Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 10
uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 20 nci,
21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile
(C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için
Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci ve 2 nci maddeleri
yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.”
şeklindedir.

Makina Mühendisi - myazicim@hotmail.com
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2.1 Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri)
için Asgari Şartlar, Genel Esaslar

Tablo 1. Geçici Korkuluk Sistemlerinin Çalışma Yüzey Açısına ve
Düşme Yüksekliğine Göre Sınıflandırılması

Bu maddelerden geçici koruma sistemleri (korkuluk sistemleri) için asgari şartlar ve genel esaslar aşağıdaki gibi
belirtilmiştirr.
1- Yapı işlerinde TS EN 13374 standardına uygunluk belgesi
olan geçici kenar koruma sistemleri kullanılır ve yapılan işe
uygun sınıf ve tipte geçici kenar korum sistemi seçilir.
2- Geçici kenar koruma sisteminin temininde, üretici firmanın standarda uygunluk belgesinin yapı alanında kullanılması planlanan sistem sınıfı ve tipini kapsayıp kapsamadığı kontrol edilir. Geçici kenar koruma sistemi, standarda
uygunluk belgesinde belirtilen sistem sınıfı ve tipine uygun
olmayan yerlerde kullanılmaz.
3- Geçici kenar koruma sisteminin standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan
kullanım ve bakım talimatlarını içeren el kitabı yapı alanında bulundurulur.
Diğer maddelere geçmeden önce burada bir yorum yapılacak olur ise, İşveren yapacağı işe göre, bu standartta
belirtilen sistem ve tipte geçici kenar koruma sistemi seçecektir ve belirtilen ilgili belgeleri de yapı alanında bulunduracaktır.
Sınıflandırma ve tipler başlığı altında yer alan 10, 11, 12,
13 ve 14.maddelerde geçici kenar koruma sistemlerinin
A, B ve C şeklinde üç sınıfta ele alındığı görülmektedir.
Hangi sınıfın seçileceğinde temel kriter olarak çalışma
yüzey açısı (yatay-10 dereceye kadar, 30 dereceye kadar,
45 dereceye kadar gibi) ile çalışma (düşme) yüksekliğinin
(2m, 5m den az gibi) ele alındığı görülmektedir.

TS EN 13374+A1, Ocak 2019 “Geçici kenar koruma sistemleri - Ürün özellikleri - Deney yöntemleri” hakkındadır ve
değişik tipte kenar koruyucuları bu standartta ele alınmaktadır [4].
Sınıf A, B ve C için şunlar söylenebilir.
- Sınıf A koruması sadece statik yüklemelerde direnç
sağlar.

Yönetmelik değişikliğinde geçen bu sınıflamalar Tablo
1’de yer almaktadır.
Bunun grafik şeklinde gösterimi ise Şekli 1’de yer almaktadır.
Yönetmelik değişikliğinin 15. ve 16. maddelerinde, Sınıf A,
B, C geçici kenar koruma sitemlerinin nasıl konumlandırılacağı konusunda bilgilere yer verildiği görülmektedir.
Son olarak da, yönetmelik değişikliğinin 20, 21, 22, 23
ve 24.maddelerinde ise, Sınıf A, B, C geçici kenar koruma
sistemlerinin ölçüleri, yatay ve düşey açıklıkları, kullanılacak malzemelerin standartları konusunda bilgiler yer
almaktadır.
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Şekil 1. Farklı Açı ve Düşme Yüksekliklerinde Korkuluk Sınıflarının
Kullanımı [6]
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Tablo 2. Sınıflara Göre Yükleme Testleri

Şekil 2.Geçici Kenar Koruma Sistemleri

• Korumaya dayanmış veya korumanın yanında yürüyen bir insana destek sağlama;
• Korumaya doğru yürüyen veya düşen bir insanı
topluca durdurma
- Sınıf B koruma, sadece statik yüklemelerde ve düşük
dinamik etkilerde direnç sağlar.
• Korumaya dayanmış veya korumanın yanında yürüyen bir insana destek sağlama;
• Korumaya doğru yürüyen veya düşen bir insanı
topluca durdurma;
• Eğimli bir yüzeyden yuvarlanan veya düşen bir insanı topluca durdurma
- Sınıf C koruma, dik eğimli bir yüzeyden kayan personelin düşmesini önlemek üzere güvenlik gerekliliklerine
bağlanmış, yüksek dinamik kuvvetlere direnç sağlar.

Şekil 3. Eğimli Bir Çatıda Ortası Ağlı Bir Geçici Kenar Koruma
Sistemi

Şekil 4. Eğimli Yüzeyden Düşme Yüksekliği (Hf:Düşme yüksekliği,
a: Çalışma yüzeyinin eğim açısı, 1:Kenar koruma sistemi)

Şekil 5. Sınıf B Kenar Koruma Darbe Testi
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• Dik eğimli bir yüzeyden kayan veya devrilen insanı
topluca durdurma.
için kullanılırlar.
2.2 Ankraj Sistemleri
Yönetmelik değişikliğinden de görülebileceği üzere, “Bağlantı Noktaları” tanımlaması,”Ankraj Noktaları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’te aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar
başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde
yer alan “bağlantı noktaları” ibareleri, “ankraj noktaları”
olarak değiştirilmiş, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve 3 ila 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1 - Yapı ankraj tertibatı 2 - Ankraj noktası
Şekil 6. Düşey, Yatay ve Meyilli Yüzeylere Tespit Edilecek Yapı
Ankraj Tertibatı Örnekleri

eğimli yüzeylere tespit edilecek yapı ankraj tertibatlarından meydana gelmektedir.
Sınıf A2: Meyilli çatılara tespit edilecek yapı ankraj tertibatlarından meydana gelmektedir.

Değişiklik yapılan bu yönetmeliğin Ek-5, Ç bendi Yaşam
Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar başlığının alt
maddelerine bakıldığında, ankraj-ankraj noktaları-ankraj
tertibatı vb. birçok husustan bahsedildiği görülmektedir.
Örnek olarak 5.maddeye baktığımızda;
5- Ankrajların ve ankraj tertibatının yerleştirileceği yapı
elemanlarının, muhtemel düşme gerçekleştiğinde maruz
kalacağı statik ve dinamik yüklere karşı koyabilecek yeterli
stabilite ve dayanıma sahip olması sağlanır.
denildiği görülmektedir.

1 - Yapısal ankraj

2 - Ankraj noktası

Şekil 7. Meyilli Çatılara Tespit Edilecek Yapı Örnekleri

Sınıf B: Taşınabilir geçici ankrajlardan meydana gelmektedir.

6. maddede ise, düşmeye karşı koruma sistemleri dahilinde bağlantı noktası olarak kullanılamayacak alanları
(tesisat boruları, çatı bacaları, kenar korkulukları vb.) sıralamaktadır.
Yani, Bakanlık ankraj tanımını yapmakta, bağlantı noktası
olamayacak yerleri sıralamakta ancak ankrajın hangi elemanlarla, nasıl yapılacağı konusunda detaya girmemektedir. Bu durumda bütün bunlar uygulamadan uzak, bir
tanım niteliğinde kalmaktadır. Dolayısı ile Bakanlık, bu
önemli konuda da uygulamaya dönük çalışmalar yapmalı
ve yayınlamalıdır.
Bu konuda TSE tarafından da standartların yayımlandığı
ve zaman içerisinde güncellendiği görülmektedir. Son
olarak yayımlanan standart TS EN 795 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım–Ankraj Cihazları (Haziran 2013)
dir. [9].
(.)
Sınıf A1: Duvarlar, kolonlar, kapı yüzü¸ vb. düşey, yatay ve
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2- Ankraj noktası
Şekil 8. Taşınabilir Geçici AnkrajÖrnekleri (çapraz kiriş, kiriş
kelepçeli, tripot (3 ayak))

Sınıf C: Yatay esnek hatlarla çalışan ankraj sistemlerinden
meydana gelir.Bu standardın amacı bakımından bir yatay
hat, yataydan 15°’den daha fazla sapmayan bir hat olarak
anlaşılır.
Sınıf D: Yatay rijitankraj hatlarıyla çalışan sistemlerden
meydana gelmektedir.
Sınıf E: Yatay düzlemler üzerinde kullanıma ait taşıma ka-
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pasiteli ankraj tertibatlarından meydana gelir. Net ağırlık
ankraj tertibatlarından kullanımında yatay bir düzlem, yatayla en fazla 5° ye kadar olan bir düzlem olarak anlaşılır.
Ankrajlar konusundaki standartlar, Tablo 3’te verilmiştir.

1 - Nihai yapı ankraj tertibatı
2 - Orta yapı ankraj tertibatı
3 - Hareketli yapı noktası
4 - Ankraj hattı
Şekil 9. Yatay Esnek Ankraj Hatlarıyla Çalışan Ankraj Sistemlerine
Örnekler

1 - Ankraj hattı 2 - Hareketli ankraj noktası
Şekil 10. Yatay Rijit Ankraj Raylarıyla Çalışan Ankraj Sistemlerine
Örnekler

•

TS EN 795-2013 standardı, sistem sonlandırmalarında
klemens kullanılmasına izin vermez [9].

•

Sistemin statik dayanımı mukavemeti metalik malzemelerde 12kN olmalıdır. Metalik olmayan malzemelerde ise dayanıklılığın kanıtı sağlandıkça 18kN güç ile
testler tekrarlanır.

Şekil 12. Sistemin Statik Dayanımı Mukavemeti

Şekil Bağlantı ankrajlarının uygulanacağı her nokta mutlaka yukarıda belirtilen statik değerleri destekliyor olması
gerekmektedir.
2.3 Sütunlu Çalışma Platformları
(Cephe Platformları) için Asgari
Şartlar, Genel Esaslar
1- Yapı işlerinde TS EN 1495+A2
standardına uygunluk belgesi olan

1 - Ankraj noktası
Şekil 11. Taşıma Kapasiteli AnkrajTertibatlarına Örnekler

Şekil 13. Beton Ankrajı [9]

Tablo 3. AnkrajStandartları

Şekil 14. Tipik İki Sütunlu Çalışma
Platformu
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sütunlu çalışma platformları kullanılır ve yapılan işe uygun
özellikte çalışma platformu seçilir.
2-Sütunlu çalışma platformunun standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan
talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur.
Burada da bir yorum yapaılacak olur ise, İşveren yapacağı işe göre, bu standartta belirtilen sütunlu çalışma platformları (SÇP) kullanacak ve belirtilen talimat el kitabı da
yapı alanında bulunduracaktır.
TS EN 1495 + A2 Temmuz 2010 KaldırmaPlatformları - SütunluÇalışmaPlatformlarıstandardında da belirtildiği gibi,
bu platformlar kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilmektedir [10].Dolayısı ile bu platformlar rüzgar
yüklerine maruz kalacağı için, gerek çalışırken gerekse
de hizmet dışındayken izin verilen en yüksek rüzgâr hızı
(m/s) imalatçı tarafından kullanım (talimat)kitaplarında
belirtilmesi, kullanıcıların da buna uymaları gerekir. Keza,

destekler (destek ayakları) de gerek dengeleme gerekse
karşı moment için kullanım kitabında belirtildiği şekilde
ayarlanmalıdır.
Talimat el kitabında;kullanım talimatları, çalıştırma personeli kuralları, bakım talimatları, periyodik muayene ve
deneyler, montaj ve sökme talimatları gibi bilgilerin de
bulunması gerekmekte, işveren de bu talimatlara göre
hareket etmelidirler.
Standartta, kontrol listesi konusunda da imalatçıya bir yükümlülük verilmektedir.
“7.1.2.14 Kontrol listesi Talimat el kitabında bir montaj sonrasında SÇP’nin güvenlikle ilgili kontrol edilecek bütün parçalarını içeren bir liste verilmelidir. Her montajdan sonraki
kontrollerin sonuçları ve bunları yapan kişinin (kişilerin) adı
ve adresi, bir rapora kaydedilerek imzalanmalıdır.”ifadesi
standartta yer almaktadır.
Bu durumda, işveren de bu kontrollerin yapılmasını sağlayacak ve imzalanmış bu belgeyi işyerinde bulunduracaktır.
Bakanlık, bu konudaki periyodik kontrol
kriterlerine ilişkin Şekil 15’te gösterilmiş
olan taslağı hazırlamış ve yayımlamıştır
[11].
Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma
ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, İş
Ekipmanları Birimi tarafından hazırlatılan Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik
Kontrolü ne ilişkin bir video rehber hazırlayıp yayımlanmıştır [12].

Şekil 15. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Olan Taslak
SÇP Periyodik Kontrol Kriterleri

Şekil 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Tarafından
Hazırlanmış Video Görüntüsü
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Bu tür çalışmalara hızla devam edilmesi,
sadece Periyodik Kontroller için değil,
diğer tüm kontroller (periyodik kontrol
dışındaki günlük/haftalık vb. kontroller)
için de benzer rehberlerin hazırlanması
gerekir. Gerek işverenlerin, gerekse İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği alanında görev
yapan mühendislerin bu gibi uygulamaya yönelik rehberlere gereksinimi
vardır.
Bu uygulamalar yaygınlaştıkça sistem
de zamanla oturacaktır.
Mühendis ve Makine Dergisi Sayı 658,
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Bu nedenle, özellikle sahada çalışan mühendislere yardımcı olabilmek,en önemlisi ülkemizdeki ölümleri-yaralanmaları asgariye indirmek amacı ile bu makaleler yayımlanmaktadır.
Yönetmeliklerde sadece standartların numaralarının verilmesi, her hangi bir açılım yapılmaması, uygulamadakilerin
sorunlarını çözmemektedir. Sahada çalışan mühendislerin
beklentisi, uygulamaya yönelik bilgilerin detaylı ve herhangi bir karmaşaya yol açmayacak bir şekilde verilmesidir.

KAYNAKÇA
Şekil 17. SÇP Korkuluk Sistemi

1.

Kasım 2014 de ( 3.madde, sayfa 41,42, 43, 44 ve 45) bu
standart geniş bir biçimde ele alınmıştır [2]. Bu yazıda yönetmelik değişikline yönelik bilgi verilmektedir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2018 tarih
ve30642 sayılı Resmi Gazete)

2.

Mühendis ve Makina Dergisi, Sayı 658 (Kasım 2014)

3.

Mühendis ve Makina ve Güncel Dergisi, Sayı 28 (Nisan 2019)

4.

TS EN 13374+A1, Ocak 2019.“Geçici kenar koruma sistemleri
- Ürün özellikleri - Deney yöntemleri”

5.

3 M( file:///C:/Users/User/Downloads/multimedia%20(1).
pdf ) (28.1.2021 tarihinde erişilmiştir.)

6.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Mert UZUN
İnşaat Yüksek Mühendisi, ppt sunumu http://istanbul.
imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/2fbe0fa8b355620_
ek.pdf?tipi=79&turu=X&sube=15 (28.1.2021 tarihinde erişilmiştir.)

7.

Ana Korkuluk; EN AZ 110 cm, Topuk Levhası;
15 cm, Ana Korkuluk-Ara Korkuluk-Topuk Levhası arası açıklıklar; EN FAZLA 50 cm.

VarfSafety
(http://www.yasamhatti.biz/yasam-hatti-hakkinda-hersey/20-en-795-standardi-ile-ilgili-onemlihususlar) (28.1.2021 tarihinde erişilmiştir.)

8.

Yapı yüzeyi-Platform arasındaki YATAY MESAFEYE göre:

AS
Safety
(http://www.assafety.com.tr/assafety.pdf )
(28.1.2021 tarihinde erişilmiştir.)

9.

TS EN 795 -2013. “Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanımAnkraj cihazları” 10. TS EN 1495 + A2 - Temmuz 2010,“Kaldırma Platformları - Sütunlu Çalışma Platformları”

11.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıhttps://ailevecalisma.gov.tr/medias/10549/suetunlu-çalışma-platformuperiyodik-kontrol-kriterleri-taslak.pdf (28.1.2021 tarihinde
erişilmiştir.)

12.

https://www.youtube.com/watch?v=txGmJyvKRO4,
12.TECHNICAL BULLETIN, XS PLATFORMS http://climatic.
dk/wp-content/uploads/2017/06/EN795-Fact-sheet.pdf
(29.1.2021 tarihinde erişilmiştir.)

13.

Video Rehber - Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolühttps://www.youtube.com/watch?v=txGmJyvKRO4&t=
4s(1.2.2021 tarihinde erişilmiştir.)

Korkuluk sistemindeki değişken ölçülerin dikkate alınması gerektiği görülmektedir. Korkuluk ölçüleri (h); platformun yapıya bakmayan tarafları, yapıya bakan tarafı, platformun yapıya olan uzaklığına (yapı yüzeyi ile platform
arasındaki açıklık-d) göre değişkenlik göstermektedir.
Yönetmelik değişikliğinde geçen bu ölçüler, Tablo 4’te
belirtilmiştir.
Tablo 4. SÇP Korkuluk Ölçüleri Yapıya Bakan Kenarı Hariç Diğer
Kenarlarda

Yapıya bakan
kenarda

-25 cm e kadar; 15 cm yüksekliğinde Topuk
Levhası,
-25-40 cm arasında; Korkuluk 70 cm, Topuk
Levhası 15 cm,
-40 cm den fazla; Diğer kenarlardaki düzenleme
(110-15-50 cm) yapılır.

3. SONUÇ
SGK verilerine göre yapı işleri sektörü, ölümlü iş kazalarında birinci sırada yer almaktadır. Tüm ölümlerin %33-39’u
bu sektörde meydana gelmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ EKİPMANI OLARAK KULLANILAN SABİT İNİŞ
MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNALARIN
PERİYODİK KONTROLLERİNİN İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Doğukan Karaca1

1. GİRİŞ

2. TANIM VE AÇIKLAMALAR

Ülkemizde sanayi ve inşaat sektörü başta olmak üzere
günlük yaşantımızın hemen her alanında çok çeşitli makina ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu ekipmanların işletilmesi sırasında farklı nedenlerden kaynaklı iş kazaları
yaşanmaktadır. Yaşanan bu kazalarda, iş ekipmanlarının
kullanımında yer alan insan faktörünün önemli bir yeri
olmakla birlikte, iş ekipmanlarının, başta mevzuata ve ilgili standartlara uygun şekilde imal edilmemesi, düzenli
bakım ve onarımlarının yapılmaması, periyodik kontrol
süreçlerinin doğru işletilmemesi gibi farklı nedenler de,
kullanım aşamasında mekanik veya elektronik aksaklıklar
doğurmakta ve iş kazalarına neden olmaktadır. Meydana
gelen kazalar sonucu maalesef birçok insan yaralanmakta
ve hatta hayatını kaybetmektedir.

Günümüzde kaldırma ve iletme grubundaki makinalarda farklı nedenlerden kaynaklı iş kazaları yaşanmaktadır.
Kaldırma ve iletme grubundaki makinalarda ve diğer iş
ekipmanlarında oluşabilecek kazaların önüne geçmek
amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılmış ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış olan “İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenli Şartları Yönetmeliği” ile
iş ekipmanlarında uygulanması gereken bakım, onarım
ve periyodik kontrollerle ilgili hususlar belirlenmiştir. Bu
kapsamda, kaldırma ve iletme ekipmanlarının da periyodik kontrol ve muayenesi zorunlu hale getirilmiştir.
İşletmelerde bulunan kaldırma ve iletme ekipmanları
periyodik kontrollerinin yılda en az bir kez yaptırılması
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gerekmektedir. Kaldırma ve iletme ekipmanları içerisinde
değerlendirilen sabit iniş mahalline hizmet veren makinaların da “TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi
için şartlar” standardına göre “Türk Akreditasyon Kurumu” tarafından akredite olmuş muayene kuruluşları tarafından periyodik kontrolü yapılarak raporlandırılması gerekmektedir. Sabit iniş mahalline hizmet veren makinalar;
günlük hayatımızda kullandığımız insan asansörlerine de
benzeyebilen, ancak asansör yönetmeliğine tabii olmamakla birlikte çeşitli iş alanlarında yük veya yük ile birlikte
insan taşıma amaçlı kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar, iş
ekipmanı olarak kabul edilmekte olup, kullanım amacına
göre farklı tasarımları mevcuttur. Bu cihazlarda yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için düzenli periyodik
kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrol ile, mevcut uygunsuzluklar belirlenip raporlanarak gereken önlemlerin
alınması sağlanmalıdır.
Bu yazıda, sabit iniş mahalline hizmet veren makinaların
kapsamı ve yaygın kullanım alanları tanıtılmış ve daha
önce yaşanmış bir kaza örneği incelenerek olası nedenleri ile ilgili teknik analizlere yer verilmiştir. Bu cihazların
periyodik kontrollerinin iş güvenliği açısından önemi anlatılmıştır.
2.1 Periyodik Kontrol
Periyodik kontrol, iş ekipmanlarının, ilgili mevzuatta veya
standartta öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere
uygun olarak yetkili kişiler tarafından yapılan muayene,
deney ve test faaliyetleridir [1].
2.2 Bakım
Bakım, iş ekipmanında günlük, haftalık ve aylık gibi kısa
aralıklarla yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi
işlemlerin tamamıdır. Bakımın temel amacı, iş ekipmanında, periyodik kontrolde yer alan kriterlerin sürekliliğini
temin etmektir [1].
2.3 Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makina
Kaldırma ve iletme makinaları kapsamında değerlendirilen sabit iniş mahalline hizmet veren makinalar, günlük
hayatımızda farklı amaçlar için kullandığımız hidrolik,
halatlı veya zincirli asansörlerin çalışma mekanizmasına benzer şekilde tasarlanmış cihazlar olmakla birlikte,
31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede “Asansör Yönetmeliği” olarak tanımlanan yönetmeliğe tabii

değillerdir. Yük veya yük ile birlikte insan taşıma amaçlı
kullanılan bu cihazların periyodik kontrolleri, 03.03.2009
tarihli ve 27158 sayılı resmi gazetede yayımlanmış “Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)”nin ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. Bu yönetmelikte kaldırma işlemleri nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelerin bertaraf
edilmesine yönelik temel sağlık ve güvenlik gerekleri için
alınması gereken önlemler genel olarak belirtilmiştir.
Sabit iniş mahallerine servis yapan makinaların taşıyıcılarının hareketleri, iniş mahallerine doğru hareketlerinde
ve iniş mahallerinde iken rijit bir şekilde yönlendirilmelidir. Makas sistemleri de, rijit kılavuzlama olarak kabul
edilir [2].
2.3.1 Taşıyıcıya Erişim
Kişilerin taşıyıcıya erişimi söz konusu olduğu durumlarda,
makinalar, erişim sırasında, özellikle de yüklenirken veya
boşaltılırken, taşıyıcı hareketsiz kalacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Makinalar, taşıyıcı ile iniş mahalli arasındaki seviye farkının düşme riski oluşturmamasını sağlayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir
[2].
2.3.2 Hareket Halindeki Taşıyıcıya Temas Nedeniyle
Oluşan Riskler
Gerekli olduğunda, seyir alanı normal çalışma esnasında
erişilemez duruma getirilmelidir. Muayene veya bakım sırasında taşıyıcının altında veya üstünde yer alan kişilerin
taşıyıcı ile sabit parçalar arasında ezilme riskinin olması
durumunda, fiziki bir sığınma alanı veya taşıyıcının hareketini bloke edecek mekanik tertibatlar aracılığıyla yeterli
bir boşluk sağlanmalıdır [2].
2.3.3 Taşıyıcıdan Düşen Yük Nedeniyle Oluşan Risk
Taşıyıcıdan yükün düşmesi nedeniyle bir risk oluşması
durumunda, makinalar bu riski önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler [2].
2.3.4 İniş mahalli
İniş mahallerinde, kişilerin hareketli taşıyıcılara veya diğer
hareketli parçalara temasından doğan riskler önlenmelidir. Taşıyıcının iniş mahallinde bulunmadığında, kişilerin,
seyir alanına düşme veya bölgeye girme, herhangi bir
uzvunu sokabileceği açıklıkların bulunması risklerinin olduğu durumlarda, bu riski önlemek için koruyucular takılmalıdır. Bu koruyucular seyir alanı yönünde açılmamalıdır. Bunlara, taşıyıcının konumu tarafından kontrol edilen
ve koruyucular kapalı duruma gelip kilitleninceye kadar
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taşıyıcının hareket etme tehlikesini, taşıyıcı, kendisine ait
iniş mahallinde duruncaya kadar, bir koruyucunun açılma
tehlikesini önleyen bir kilitleme tertibatı takılmalıdır [2].
2.4 Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makinalar ve Yaygın
Kullanım Alanları
Sabit iniş mahalline hizmet veren makinalar, araçlara,
yüklere ve yemekhanelere hizmet veren makinalar olarak
üçe ayrılırlar.
2.4.1 Araçlara Hizmet Veren Makinalar
Araçlara hizmet veren makinalar, bina girişlerinde araçları
gidecekleri garaj katlarına kaldırmak veya indirmek amacıyla kullanılan dikey yönde çalışan yarı açık kabin şeklinde tasarlanmış taşıma kapasitesi genellikle 2.000 kg
ve üzerindeki asansör tanımına girmeyen makinalardır.
Bu makinaların işlevleri benzer olmakla birlikte, hidrolik
ve/veya hidrolik + halat veya hidrolik + zincir kullanarak
çalışabilen farklı tasarımları mevcuttur. Şekil 1’de araçları
katlar arası taşımak için kullanılan hidrolik sistemlere ait
örnek görseller verilmiştir.

lanabilmektedir. Şekil 2’de üç farklı sabit iniş mahalline
hizmet veren makinaya ait görsel verilmiştir. Şekilde de
görüldüğü gibi, piyasada çok farklı örnekleri bulunmaktadır. Taşıma işlemini gerçekleştirmek için, zincir, halat ve
hidrolik pistonlar aracılığıyla hareket ettirilebilen çalışma
mekanizmaları kullanılmaktadır. Düşük taşıma kapasitesine sahip olan cihazlar, genellikle halat ve tambur mekanizması kullanılarak hareket ettirilmektedir. Bu şekilde
tasarlanan cihazlarla özel güvenlik önlemleri olmadığı sürece insan taşınması kesinlikle sakıncalıdır. Taşıma kapasitesi arttırıldığında ise, yük genellikle makina motor ve
kasnaklar üzerindeki halatlar aracılığıyla taşınmaktadır.
Kullanım amacına göre yükün kullanıcıyla birlikte taşınması durumunda ise, tıpkı insan asansöründe olduğu gibi
ek güvenlik donanımları ve konfor şartları sağlanmalı ve
istemsiz kabin hareketine karşı yükü, cihazı ve kullanıcıyı
korumak amacıyla paraşüt sistemi bulunmalıdır. Halatlı sistemlerde taşıma kapasitesinin 1.000 kg ve üzerine
çıkması halinde ise, makinanın tasarımına göre halat askı
bağlantı sayısı arttırılarak motordan gelen hareketi ilet-

Şekil 1. Farklı Tasarlanmış İki Değişik Hidrolik Araç Taşıma Sistemi

2.4.2 Yüklere Hizmet Veren Makinalar
Yüklere hizmet veren makinalar, çoğunlukla sanayide ve
depolama alanlarında kullanılan ağır yükleri veya daha
hafif malzemeleri taşıma amaçlı kullanılan cihazlardır. Bu
cihazlar da asansör yönetmeliğine girmediği için kullanıcının talebine göre imalatçı firma tarafından, kullanım
alanına veya kapasitesine göre farklı özelliklerde tasar-
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meye yarayan kabin altında veya üstünde konumlandırılmış palanga sistemi kullanılmalıdır. Bu tarz gereklilikleri,
kullanıcıdan gelen isteğe ve fiziki şartlara göre, kurulumu yapan firma belirlemektedir. Cihazın kurulumundan
sonra işletme aşamasına geçilmeden önce, güvenli olup
olmadığına, ilgili yönetmelik, talimat ve kontrol kriterle-
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Şekil 2. Piyasada Kullanılan Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makinalara Ait Görseller

rine göre denetleyecek olan akredite muayene personeli
karar vermektedir.
2.4.3 Yemekhanelere Hizmet Veren Makinalar
Yemekhanelere hizmet veren makinalar, okul, iş yeri, hastane, vb. kurumların yemekhanesinde kullanın yemek
arabası gibi çeşitli malzemelerin taşındığı cihazlardır. Kullanım şartları, kabin boyutları, kuyu mesafesi ve anma hızı
gibi birçok kıstas nedeniyle asansör sınıfına girmezler ve
yalnızca yük taşıma amaçlı kullanılmaktadırlar.

lirlenmiştir. Malzeme yükleme sırasında istem dışı
harekete karşı, kabin/kapı eşiğinde fotosel olmadığı
görülmüştür.
•

Kuyunun üst tarafındaki makina motor grubu, tambur mekanizmasının bulunduğu alana güvenli ulaşım sağlanamamıştır. Bakım, onarım veya gerekli
durumlarda değişiklik yapabilmek için güvenli bir
çalışma alanının olmadığı görülmüştür.

•

Aşırı yüklemeye karşı emniyet sisteminin olmadığı
görülmüştür. Sabit iniş mahalline hizmet veren makinanın yalnızca yük taşıma amaçlı kullanıldığı, istem
dışı harekete karşı paraşüt sistemi vb. önlem olmadığı görülmüştür.

•

Kullanılan tambur üzerinde halata kılavuzluk yapacak veya gevşemesini engelleyecek bir mekanizma
görülememiştir.

•

Tambur üzerinde halat atma riskine karşı mekanik
engelleyici (halat atma pimi) görülememiştir. Halat
atma riskine karşı çalışmayı durduracak bir emniyet
mekanizması olmadığı görülmüştür. Kabinin üst kısmındaki taşıyıcı makaralar üzerinde halatların yerinden çıkma riskine karşı önlem alınmadığı da görülmüştür.

•

İncelemeler sonucunda, tambur üzerindeki halatların
birbirine dolandığı, tambur üzerinde sıkışmış haldeki
halatın ise kopuk durumda olduğu ve sabit iniş mahalline hizmet veren makinanın zemine gelmeden
halat üzerinde askıda kaldığı gözlemlenmiştir. Sarım
düzenindeki çift donanımlı mekanizmadaki birbirine
dolanmış ve sıkışmış haldeki halatların bir tanesinin

3. SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN BİR
MAKİNADA YAŞANMIŞ OLAN KAZA NEDENLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Bir firma, yemekhanesinde, 500 kg taşıma kapasitesi belirtilmiş ve üzerinde tambur makara düzeneği olan, ½
askı x çiftli donanım, 4 adet 8 mm çapındaki halatların hareket ettirdiği, çarpma kapılı, sabit iniş mahalline hizmet
veren makina kullanılmaktadır. Cihaz kabininin, malzeme
yükleme sırasında kabin kapısı açık durumdayken aniden
düşmesi sonucu yaşanan kaza sonrasında, konu ile ilgili olarak teknik inceleme yapılıp kazanın olası nedenleri
araştırılmıştır.
Söz konusu sabit iniş mahalline hizmet veren makina ile
ilgili olarak yapılan teknik incelemeler sonucunda aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır.
•

Sabit iniş mahalline hizmet veren makinaya ait periyodik bakım kayıtlarına ulaşılamamıştır ancak periyodik kontrol raporları mevcuttur.

•

Çarpma kapısı üzerindeki fiş priz emniyetinin çalıştığı, ancak kapı kilit emniyetinin çalışmadığı be-
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Şekil 3. Kazanın Ardından Yapılmış Olan İnceleme Sırasında Elde Edilen Görseller

tamamen koptuğu, kabinin diğer donanım üzerinde
askıda kaldığı ise ancak tambur boşa çıkartıldığında
anlaşılmıştır.
Şekil 3’te kazadan sonra halatların, kabinin ve tamburun
son durumuna ait görseller verilmiştir.
3.1 Bulguların değerlendirilmesi
Yukarıda belirtilen bulgular sonucunda yük taşımak için
kullanılan sabit iniş mahalline hizmet veren makina ile
ilgili olarak;
• Sabit iniş mahalline hizmet veren makinanın bakım
onarım kayıtlarının olmadığı,
• Tamburun halat sarım düzeninin sağlıklı çalışmasını
sağlayacak ve halatın boşa çıkması durumunda çalışmayı durduracak bir güvenlik donanımının olmadığı,
• Motor tambur gurubunun bulunduğu alana güvenli ulaşımın ve bakım yapabilmek için güvenli çalışma
alanının olmadığı görülmüştür.
• İncelemelerin sonucunda tambur üzerindeki halat sarım düzeninin bozulduğu ve bu sırada halatların boşa
çıktığı, ancak halatın boşa çıkması durumunda motoru
durduracak bir mekanizma olmaması nedeniyle tamburun düzensiz çalışmaya devam ettiği anlaşılmıştır.
Halatların birbirine dolanarak sıkıştığı sırada da tamburun dönmeye devam etmesi nedeniyle boşluğun
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olduğu bölümün kabin askı halat bağlantısına denk
geldiği, bu anda ise kabinin aşağı yönde düştüğü ve
halatların birbirini sıkıştırması sonucunda zemine varmadan havada askıda kaldığı anlaşılmıştır.
Yaşanan kazanın yukarıda belirtilen nedenlerden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Asansör olarak değerlendirilmeyen sabit iniş mahalline
hizmet veren makinaların tasarım, periyodik kontrol ve
bakımlarının belirtilmiş olan mevzuatlara göre yapılması,
olası kazaların önlenmesi açısından çok önemli olmaktadır. Bir firmanın yemekhanesinde yaşanan kaza örneğinde, cihazın kullanıma uygun olduğuna dair periyodik
kontrol raporu olduğu görüldüğü halde, düzenli bakım
kayıtlarının tutulmadığı ayrıca cihazın insan faktörüne
bağlı kalmaksızın sağlıklı çalışmasını sağlayacak birçok
güvenlik donanımının mevcut olmadığı belirlenmiştir. Bu
tip cihazların asansör yönetmeliğine tabii olmaması ve
seyir esnasında genellikle içinde insan bulunmadığı varsayımıyla yaşanan uygunsuzlukların göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Periyodik kontrollerinin düzenli yaptırılması
gerekliliği, İş Güvenliği Yasası gereği işverenin sorumluluğunda olmasına karşın, gerekli risk değerlendirmelerinin
yapılmaması birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Ayrıca yaşanan kaza örneğinde olduğu gibi, gerçekleştirilen
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kontrol sonucunda, cihaza verilen periyodik kontrol raporunda birçok yapısal eksikliğin belirtilmemiş olması da bir
diğer tartışma konusudur.
Sabit iniş mahalline hizmet veren makinaların çok çeşitli tasarımlarının olması ve farklı amaçlarla kullanılması,
kullanıcının cihaz seyir halinde olmasa dahi, yükleme
veya boşaltma esnasında fiziki olarak taşıyıcı alana çeşitli
uzuvlarının giriyor olması risk faktörlerinin değerlendirilmesinin önemini arttırmaktadır. Bu anlamda öncelikle
kontrolleri gerçekleştirecek muayene kuruluşunun akredite olması önem arz etmektedir. Ayrıca görevlendirilen muayene personelinin gerekli vasıflanma süreçlerini
tamamlaması ile birlikte asansör yönetmeliği de dahil
olmak üzere kaldırma iletme makinaları kapsamındaki
yönetmelikler ve talimatlar konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak muayene personelinin yeterli saha tecrübesine sahip olması gerekliliği
unutulmamalıdır. Bu cihazlarda, büyük hacme ve ağırlığa
sahip yüklerin taşınması, yükleme ve boşaltma esnasında cihazın fiziki olarak zarar görebilmesine ve güvenlik
donanımlarının daha kolay devre dışı kalmasına neden
olmaktadır.
Yukarıda atıf yapılmış olan mevzuatlar değerlendirildiğinde, bu tür cihazların bakım, onarım ve periyodik
kontrol süreçlerinin tamamını takip etme yükümlülüğünün işverene ait olduğu görülmektedir. İşveren tarafından görevlendirilen bakım ve onarım işlerini üstlenen
yetkili firma, belirlenen periyodik bakım takvimine göre
bakım ve gerekli durumlarda onarım işlemlerini tamam-

lamalı, periyodik kontrol raporunda belirlenen uygunluk kriterlerinin devamlılığını sağlamalıdır. Muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek periyodik kontroller
sonucunda belirlenmiş eksiklikler var ise, bu eksiklikler
işverenin takibinde bakımcı firma tarafından giderilmelidir. Takip kontrolü sonucunda, belirlenen eksiklerin
giderildiğine ve cihazın kullanabilir olduğuna dair uygunluk raporu alınana kadar cihaz kullanılmamalıdır. Bu
örnek olay özelinde, sabit iniş mahalline hizmet veren
makinaların işletilmesi sırasında işveren tarafından gerekli önlemler alınmadığında, can ve mal güvenliği açısından ciddi boyutlara varacak kazaların yaşanabileceği
anlaşılmaktadır. İş kanunu gereği, işveren, çalışanların
öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda, başta işveren olmak üzere bakımcı firma ve muayene kuruluşunun da sorumluluğunda, yasa
ve yönetmelikler gereğince bakım, onarım ve muayene
süreçleri doğru ve eşgüdümlü bir şekilde işletilmeli, kullanıcılar açısından daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA
1.

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete tarihi: 25.04.2013,
Sayı: 28628.

2.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090303-4.htm Makina Emniyet Yönetmeliği
(2006/42/AT), T.C. Resmi Gazete tarihi: 03/03/ 2009, Sayı:
27158

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2021



www.mmo.org.tr

42

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BİR İŞ KAZASININ TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ
MUAYENE UYGULAMALARIYLA ANALİZİ

Ersan Gönül1, Burak Bayraktaroğlu2,
C. Serdar Sönmez3

1. GİRİŞ
Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda
yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yarattığı olanakların iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik
çalışmalarda kullanılmasıyla, iş kazalarının önemli ölçüde azaltılması olanaklıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde
bu konuda gözlenen olumlu gelişmelerin ülkemizde de
bilimsel araştırmaya dayalı planlı çalışmalar sonucunda
geliştirilen güvenlik önlemlerinin uygulanmasıyla, iş kazalarının azaltılması sağlanabilecektir.

1
2
3

İş güvenliği konusunda yapılan bilimsel çalışmalar, iş kazalarının nedenlerini oluşturan güvensiz durumlar ve güvensiz davranışların hangi sorunlardan kaynaklandığının
saptanması büyük önem taşımaktadır.
İş kazalarının önlenmesi konusunda önemli bir görevi
de üstlenen Makina Mühendisleri Odamız da, kazanın
aydınlatılmasında yeni bir yaklaşımla, bu konuda yetkin
mühendisleri ile İnegöl Yeniceköy OSB'de bulunan “mobilyaların yüklendiği dorsenin devrilmesi” ile meydana
gelen iş kazasının, malzeme yorulması sonucu dorse sa-

Makina Mühendisi (Ph.D.,M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye III, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi - ersan.gonul@mmo.org.tr
Makina Mühendisi (M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye II, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi - burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr
Makina Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası - serdar.sonmez@mmo.org.tr
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bitleme ayağının kapanması nedeniyle oluştuğunu ortaya koymuştur. Kaza ile ilgili yapılan tahribatlı ve tahribatsız muayene uygulamaları ile yapılan analiz ve çalışmalar
bu yazıda özetlenmiştir.

2. İŞ KAZASININ OLUŞUMU
Bursa İnegöl’de Yeniceköy OSB’de faaliyet gösteren bir
mobilya üretimi yapan firmanın depolama bölümünden
yükleme yapılması sırasında “mobilyaların yüklendiği
yere sabitlenmiş dorsenin devrilmesi” nedeniyle dorsenin içindeki mobilyaların altında kalan iki çalışan hayatını
kaybetmiş, bir çalışan da dorse altında kalarak ağır yaralanmıştır.
Mobilya takımlarının fabrika ambar çıkışında, dorseye
yüklenmesi sırasında meydana gelen kaza sonrası, İnegöl
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Odamızdan kazaya
neden olan dorsenin sabitleme ayağının kapanmasına
ilişkin olarak, yorulma test ve analizlerinin yapılması istenmiştir.
Halk arasında kısaca TIR olarak adlandırılan bu araçlar;
motorlu araç kısmını oluşturan çekici ve kapalı yük taşıma
kabinini oluşturan dorseden oluşmaktadır. Motorlu araç
çekici ve dorse, ayrı ayrı trafik tescil belgesi ve plakalara
sahip araçlardır. Motorlu araç kısmını oluşturan çekiciler,
dorsenin yüklenmesi aşamasında vakit kazanmak amacıyla, başka dorseleri taşımak üzere ayrılmaktadırlar. Bu
olayda da motorlu araç, dorseden ayrılmıştır.
Yükleme yapılan dorsenin yere paralel konumunu korumak için, motorlu araç kısmından ayrıldığı bölgede bulunan iki adet destek (sabitleme) ayağı kullanılmaktadır.
Sabitleme ayakları, sonsuz dişli mekanizması şeklinde,
dorsenin ön bölümündeki iki kenar noktasında bulunmakta, dorsenin yükleme sırasında öne doğru eğilmesini
önlemek amacıyla zeminle irtibatlandırılarak konumu sabitlemektedir. Dorsenin arka bölümünde ise aracın lastikleri bulunmaktadır.

3.1 Kaza Yeri İnceleme Sonuçları
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Teknik Görevlilerinden oluşan inceleme heyeti, olay yerinde dorse sabitleme ayaklarından birinin kapanmasına ilişkin olarak olay
yerinde yaptığı incelemede;
•

Dorsenin fabrikanın depo bölümüne, zeminden
yaklaşık 1,5 m. yüksekliğe sahip bir rampayla, yükleme kapağı depoya doğru gelecek şekilde yanaştırıldığı ve destek ayaklarıyla bulunduğu yerde konumlandırıldığı,

•

Dorsenin, çalışanlar tarafından yükleme yapıldığı sırada dorse destek ayaklarından birisinin deformasyon sonucu kapanması sonucu dengesini kaybettiği,
dorsenin dengesinin bozulduğu tarafta bulunan ve
yaklaşık 1,5 m. yükseklikten yuvarlanarak ters döndüğü,

•

Çevirme kolunun bulunduğu taraftaki dorse destek
ayağının tamamen kapanarak deforme olduğu, diğer
ayağın ise kazanın meydana geldiği andaki konumunu koruduğu (Fotoğraf 1),

görülmüştür.
3.2 Atölyede Yapılan İnceleme Sonuçları
Kapanarak iş kazasına neden olan destek ayağı (1 numaralı ayak) ve deformasyon oluşmayan diğer destek ayağı
(2 numaralı ayak), MMO KEMM atölyesinde incelenmek
üzere, araç üzerindeki yerinden söktürülerek teslim alınmıştır.

Deforme olmuş ayak
(Çevirme kolu tarafı)
1 numaralı ayak

2 numaralı ayak

3. YAPILAN İNCELEME VE ANALİZLER
Bilirkişi çalışmaları, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
TMMOB Makina Mühendisleri Odası'na iletilen ve kazaya
sebebiyet veren dorsenin sabitleme ayağındaki ezilmebüzülmeye ilişkin olarak yorulma test ve analizlerinin yapılması istemli yazısı doğrultusunda başlamıştır.

Fotoğraf 1. Destek Ayaklarının Durumu

Yapılan incelemelerde dorse üzerindeki etikette üretici firmanın destek ayağı için faydalı model patent aldığı
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gözlenmiştir. Etiketteki teknik bilgiler aşağıdadır.
Kaldırma Kapasitesi
Taşıma Kapasitesi
Tarih
		

: 25 Ton
: 50 Ton
: 2015

1 numaralı ayak kaynak bağlantıları, taşlama işlemiyle
kesilerek, alt (iç) boruya ulaşılmıştır (Fotoğraf 2).

bağı ile bağlı olarak çalışan alt (iç) boru, üst ayak borusu
içinde hareket ederek, ayağın kapanmasına neden olduğu belirlenmiştir (Fotoğraf 4).
Kırılma olayının, döküm parçanın milin kenara uzak olan
kısmında ve kenarda meydana geldiği görülmüştür (Fotoğraf 4-5-6-7).
Kırılan Döküm
Parça

Üst ayak
borusu
Alt (iç) boru

Fotoğraf 4. 1 Numaralı Ayak Döküm Parça Kırılma Bölgeleri
Fotoğraf 2. Destek Ayağı İnceleme Aşamaları

2 numaralı destek ayağı da kesilerek iç kısımdaki döküm parça çıkartılmış ve kontrol edilmiştir (Fotoğraf 7).
Atölyede yapılan incelemeler sonucunda;
1 numaralı ayakta bulunan, kuvveti milden alt (iç) ayağa aktaran döküm parçanın, 4 parçaya ayrılarak kırılmış
olduğu görülmüştür (Fotoğraf 3-5).
Kırılma olayı sonucunda, kırılan döküm parçaya, şekil

Fotoğraf 5. 1 Numaralı Ayak Döküm Parça Kırılma Bölgeleri

Kırılma
bölgeleri

Fotoğraf 3. 1 Numaralı Ayak Döküm Parça Kırılma Bölgeleri
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Döküm
Parça

Üst ayak
borusu

Fotoğraf 6. 2 Numaralı Ayak – Alt Boru Döküm Parça Bağlantısı
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la deforme olmamış ayak kesilerek, döküm parça çıkartılmıştır. Döküm parçanın iç yüzeyinde (diş açılmış kısım)
döküm boşluğu bulunduğu görülmüştür (Fotoğraf 9).
Yapılan incelemede deforme ayağa ait milde deformasyon ve hata görülmemiştir.
Kırılma yüzeylerinde
korozyon oluşumu

Her iki parça karşılaştırıldığında, kırılan parçanın ölçüsel olarak diğer ayaktan çıkarılan döküm parçadan farklı
olduğu görülmektedir. Kırılan parçanın diş açılan kısmı
merkezlenmemiştir. Bu durumun, tasarımsal bir farklılıktan mı yoksa döküm hatasından mı kaynaklandığı, tasa-

Diş açılmış
yüzeyde döküm
boşluğu

Fotoğraf 7. Kırılma Yüzeylerinde Korozyon

Dişli milin üzerinde hareket ederek yükü kaldıran döküm
parçanın kırılmasının, ölümlü kazanın meydana gelmesine neden olduğu kanaatine ulaşılmıştır (Fotoğraf 3-45-6).
Kırılan parça yüzeylerinin temiz kısımlarında (yağdan etkilenmeyen) korozyon oluşumları belirlenmiştir. Çatlak
oluşumunun, olaydan çok önce var olduğu kanaatine
varılmıştır (Fotoğraf 7).
Kırılan parçanın iç yüzeyinde (diş açılan kısım) döküm
boşlukları olduğu görülmüştür (Fotoğraf 8).
Kırılan parçanın başka bir örneğinin incelenmesi amacıy-

Fotoğraf 9. 2 Numaralı Ayak Döküm Parça Diş Açılan Bölgede
Döküm Boşlukları

Fotoğraf 8. 1 Numaralı Ayak Döküm Parça (Kırılan Parça) Diş Açılan Bölgede Döküm Boşlukları
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Fotoğraf 10. 1 ve 2 Numaralı Ayak Döküm Parça Ölçüsel Farklılığı

rım bilgileri olmadığından belirlenememiştir (Fotoğraf
10).

4. SONUÇ
Makina Mühendisleri Odası KEMM'de yapılan fiziki incelemede, araç üzerinden sökülen ayaklar, konstrüksiyon
kesilerek içindeki dişli sistemi incelenmiştir. Kapalı bir
kutu şeklinde olan konstrüksiyonun içindeki üst kapak
malzemesinin kırıldığı, kırılmanın etkisiyle kapağın, bağlı
olduğu dişliden boşaldığı ve sabitleme ayağının kapandığı, bunun da dorsenin devrilmesine yol açtığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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Bu olay, işletme sırasında kullanılan ürünlerin üretimden
kaynaklanan hataları sonucunda işyerlerinde ölümlü ve
yaralanmalı iş kazalarına sebebiyet verebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Kritik öneme sahip olan ve üretilen bir ürünün mutlaka testlerinin yapılarak değerlendirilmesi ve olumlu sonuç alınması durumunda kullanıma
sokulması gerekmektedir. Bununla birlikte, yorulmanın
etkileri de kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Üretimden
kaynaklanan hatalar, çevresel etkiler ve konstrüksiyondaki yorulma durumları kaza risklerini arttırmaktadır. Diğer yandan da yapılan inceleme, iş kazalarında malzeme
seçiminin ve malzeme yorulmasının mutlaka göz önüne
alınarak incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

EUROVENT Derneği Yönetim Kurulu İSKİD Temsilciliğine Ozan
Atasoy Seçildi
4 Mayıs tarihinde online olarak gerçekleşen EUROVENT Genel Kurulu’nda İSKİD Temsilcisi (Friterm) Naci ŞAHİN 10 yıl süren Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından son 3 yıldır
yürütmüş olduğu EUROVENT Başkanlığını İspanya AFEC Temsilcisi (Systemair) Raul
Corredera Haener’e devretti.
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Asansör Sempozyumu
Kasım 2021’de Çevrim İçi
Düzenlenecek

Genel Kurulda Türkiye’den Naci ŞAHİN, EUROVENT
Başkanı olarak toplantıyı yönetirken 25 yıldır İSKİD’in
temsilcisi olarak Genel Kurullara katılım sağlayan,
görüş bildiren ve oy kullanan Tunç KORUN, Dernek
Müdürü Melek Ünal Tavukçuoğlu ve Yönetim Kurulu
Adayı olarak Ozan ATASOY kendisine eşlik ettiler.
İSKİD, 1997 yılında EUROVENT Derneği’ne üye olmuş ve 2011 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliği
mertebesinde temsil ediliyordu. 2018 yılında İSKİD
Temsilcisi Naci Şahin EUROVENT Başkanlığına seçildi ve 3 yıl süresince başkanlığı yürüttü. Şahin’in
3 yıllık başkanlık görevi süresinde Türkiye - Avrupa
İklimlendirme ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra,
EUROVENT’in tüm uluslararası faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunuldu. Naci
ŞAHİN Döneminde EUROVENT’in yapısında değişiklikler yapılarak firmaların derneğe üyelik koşulları tanımlandı (corresponding membership). Bu
gelişme sayesinde finansal altyapı güçlendirildi ve
üye firmalar ek hizmetler almaya başladı. Ayrıca EUROVENT’in şeffaflık ve grup içi
iletişimini geliştirmeyi amaçlayan yönetim ve organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmaları 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası
uygulanmak üzere tamamlandı.
Naci ŞAHİN’in önemli faaliyetlerinden birisi olarak planlanan Türkiye ile Avrupa’daki
sektör temsilcilerini bir araya getirecek ve EUROVENT Derneği’nin en prestijli etkinliği EUROVENT Summit’in, 2020 Yılında Türkiye’de yapılması planlanmış ancak Covid
19 tedbirleri kapsamında 2 yıl ertelenmek zorunda kalmıştı. Naci ŞAHİN, EUROVENT
Genel Kurulu’nda yaptığı veda konuşmasında bu talebin altını çizerek salgın hastalık
koşulları ortadan kalktığında Summit’in Türkiye’de yapılma planlarının devamını öngördüğünü ve herkesi Türkiye’de görmek arzusunda olduğunu belirtti.
Naci ŞAHİN uzun yıllardır İSKİD adına EUROVENT’te devam eden görevini, yapılan
Genel Kurul’da nihayetlendirerek temsiliyet görevini İSKİD 14. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapmış (Aiolos Air) Ozan ATASOY’a devretti. Ozan ATASOY; EUROVENT
Yönetim Kuruluna seçilerek EUROVENT Derneği başta olmak üzere ayrıca Eurovent
Services Company (ESC), Eurovent Certita Certification (ECC), CoPILOT ve PRODBIM
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye’yi EUROVENT’te ve Avrupa’da temsil etme görevini üstlendi.
EUROVENT Genel Kurulu’nda seçilen ve 3 Yıl süresince görev yapacak Yönetim Kurulu
Üyeleri şu şekilde oluştu. (Alfabetik Sırayla)
Bengt Andersson (Lindab, Norveç)
David Jacobs (BAC, Belçika)
Eric Jasikas (Carrier, Fransa)
Frank Taaning Grundholm (ABB, Danimarka)
Henk Kranenberg (Daikin, Hollanda) – Vice-President
Mariano Covolo (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., Italya)
Mikael Borjesson (Swegon, İsveç)
Lennart Oestergaard (VELTEK Ventilation) – Komisyon Temsilci Üyesi
Ozan Atasoy (Aiolos Air, Türkiye)
Pedro Miguel Abreu Silva (Sandometal, Portekiz)
Raul Corredera Haener (Systemair, İspanya) – Başkan
Thomas Schraeder (VDMA) – Komisyon Temsilci
Üyesi
Torsten Sondergaard (FläktGroup, Almanya)https://
iskid.org.tr/eurovent-dernegi-yonetim-kurulu-iskid-te
msilciliginde-ozan-atasoy-nobeti-naci-sahinden-devraldi/

Asansör Sempozyumu 2021
Düzenleme Kurulu ilk toplantısı 15 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleşti. Odamız
ve Elektrik Mühendisleri Odası
birlikteliğinde İzmir Şubeleri
yürütücülüğünde düzenlenecek
Asansör Sempozyumu 2021
Düzenleme Kurulu ilk toplantısına 28 kişi katıldı. Her iki Odanın
çeşitli Şubelerinden belirlenen
isimlerle oluşan Düzenleme
Kurulu’nun ilk toplantısında
sempozyuma ilişkin kararlar
alındı. Buna göre sempozyumun Odalar adına İzmir Şubelerince 2021 yılı Kasım ayında
çevrim içi olarak düzenlenmesi
kararlaştırıldı.
Düzenleme Kurulu tarafından
belirlenen Yürütme Kurulu;
Odamızdan Selda Ünver, Abdülhalim Akışın, Mehmet Ay,
Mehmet Kara, Sefa Targıt, M.
Berkay Eriş, Cem Bozdağ, İbrahim Özçakır, Burak Demircan ve Bülent Göksülük, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan
Egemen Akkuş, Barış Aydın,
Bülent Çarşıbaşı, Serdar Tavaslıoğlu, Battal Murat Öztürk,
Alparslan Temur, H. Onur Ercan, Mustafa Mumcu ve Ahmet
Aydın, T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’dan İlyas Menderes
Büyüklü’den oluştu. Sempozyum sekreterleri olarak EMO
adına Zehni Yılmaz ve Odamız
adına Süleyman Zafer Güneş
belirlendi.
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Malatyalı Öğrenci Geliştirdiği Projeyle
Amerika’da Birincilik Kazandı

Çin Roketi Hint Okyanusu'na Düştü

Çin roketinin parçalarının Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.
NASA, roketin kontrolsüz bir şekilde düşmesini eleştirdi. Çin
Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 29 Nisan’da uzaya
gönderilen ve Dünya'ya düşüşü endişe ile beklenen roketin
parçalarının 09 Mayıs’ta Türkiye saatiyle 04.24'te Dünya atmosferine girdiği ve büyük ölçüde parçalandığı bildirildi. Roket
parçalarının Hint Okyanusu'nda Maldivlerin yakınlarına düştüğü
belirtildi.
ABD ordusunun Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, roketin saat
04.15'te Arap Yarımadası üzerinde dünya atmosferine girdiğini
duyurdu. Ancak roketin parçalarının "karaya mı, suya mı düştüğünün bilinmediği" ifade edildi. ABD askeri verilerini kullanan
internet platformu Space Track ise ABD sistemlerinin roketin
parçalarını son olarak Suudi Arabistan'ın üzerinde tespit ettiğini
duyurdu. Space Track, roketin parçalarının Hint Okyanusu'nda
Maldivlerin kuzeyine düştüğünü açıkladı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da roketin 20 tonluk ana gövdesinin Pazar günü atmosfere girmesini hesap ettiklerini bildirmiş,
düşeceği bölgeyi, 41.5 kuzey enlemi ile 41.5 güney enlemi
arasındaki bölge olarak tahmin etmişti. Avrupa'da Türkiye'nin
yanı sıra Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Malta'nın da
bazı bölgeleri bu alana dahil olması nedeniyle, roketin düşecek olması Türkiye'de de endişeyle karşılanmıştı. Geçen yıl da
Çin'e ait bir roketin parçaları Fildişi Sahili'ne düşmüş, parçalar
çok sayıda köye zarar vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan
olmamıştı.
Haberin
detayları
için
tıklayınız:
https://www.
d w. c o m / t r / % C 3 % A 7 i n - r o k e t i - h i n t - o k y a n u s u n a d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-57474636
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Malatya'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi
Feridun Balaban, okul laboratuvarında geliştirdiği projeyle Amerika'da düzenlenen Uluslararası
Bilim ve Mühendislik Fuar'ında dünya birinciliği
elde etti. Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban’ın ‘Bor ve azot
katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok
katmanlı güneş panellerinde üst Katman olarak
kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral
etkinliklerinin incelenmesi’ projesi geçtiğimiz yıl
TÜBİTAK 51. lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etmişti.
Balaban’ın eğitim gördüğü lisenin bodrum katındaki laboratuvarda geliştirdiği proje, TÜBİTAK
öncülüğünde Amerika’da düzenlenen Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik
Fuarı’nda Türkiye’yi temsil etti. Dünya’nın farklı noktalarından projelerin katıldığı yarışmada
Balaban’ın projesi SPIE özel ödül kategorisinde
dünya birincisi seçildi. Laboratuvarda kullanılan ekipmanları danışman öğretmeniyle birlikte
geliştirdiklerini ve ilerde fizik okumak istediğini
belirten Balaban “İlk önce ülkeme bu ödülü getirmek beni gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Ben gelecekte projemin kağıt üzerinde
kalmaması ve günlük hayata geçebilmesi için
uğraşacağım. Çalışmalarımı bilim ve sanat merkezinin bu laboratuvarında yürüttüm. Bu laboratuvarın birçok ekipmanını biz kendimiz geliştirdik. Çünkü bu ekipmanlar çok pahalıydı. Burası
okulumuzun bodrum katında, sadece proje çalışmalarımız için ayırdığımız küçük bir laboratuvar”
dedi. 

