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İSGİP standına 
Dünya Fuarı’nda büyük ilgi 

 
Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
İyileştirilmesi Projesi (İSGİP), İstanbul’da 11-15 Eylül 2011 tarihleri 
arasında düzenlenen 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Proje hakkında geniş ve kapsamlı bilginin, 
proje uzmanları tarafından ziyaretçilerle paylaşıldığı standda, 
işyerlerinin kullanımına uygun olarak hazırlanan iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) temalı binlerce bilgilendirici ve uyarıcı poster ve 
broşür kısa zamanda tükendi. 
 

Yüzden fazla kurum, kuruluş, firma ve proje katıldı 
 

Tüm dünyada iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme kültürünün yaygınlaşmasını sağlama 
ve İSG ile bağlantılı yeni bilgi ve tecrübelerin alışverişine olanak tanıma amacıyla 1955’ten bu 
yana üç yılda bir düzenlenen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bu yıl ilk kez Türkiye’de 
yapıldı. 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Kongre’nin fuar 
bölümüne, Türkiye’de ve dünyada İSG alanı başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet 
gösteren yüzden fazla kurum, kuruluş, firma ve proje katıldı. 
 

 
İSGİP’e büyük ilgi 
 

Fuar alanında C-119 numaralı standda ziyaretçilerini 
ağırlayan İSGİP uzmanları, proje hakkında geniş ve 
kapsamlı bilgi verdi. Özellikle metal, maden ve inşaat iş 
kollarında yönelik olarak uygulanan Proje’nin, sürmekte 
olan çalışmaları hakkında ziyaretçilerle bilgi paylaşımı 
gerçekleştirildi. 

 

  
 

 
 

 

12 bin poster, 7 bin 500 broşür üç günde tükendi 
 
 İSGİP standında, İSG alanıyla ilgili bilgilendirici ve uyarıcı 
broşür ve posterler de fuar ziyaretçilerine ücretsiz olarak 
dağıtıldı. İşyerlerindeki iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını önlemek için kullanılabilecek patlamadan 
korunma, forklift kullanma ve gürültü seviyeleri hakkında 
bilgi veren posterlerin de aralarında bulunduğu 12 bin 
poster, 2 bin dosya ve 7 bin 500 broşürden oluşan basılı 
materyal üç günde ziyaretçiler tarafından tüketildi. 
Standda ayrıca,  İSG alanında bilgiler ve veriler içeren slayt 
gösterileri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 
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İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimleri devam 
ediyor 
 
İSGİP kapsamında Ankara ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen 
eğitimlere, 265 iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli katıldı. İş 
sağlığı alanında çalışanlar için ücretsiz olarak düzenlenen 
eğitimlerde, sağlık gözetim stratejilerine ve başlıca meslek 
hastalıklarına yer verildi. Eğitimler önümüzdeki aylarda farklı 
şehirlerde devam edecek.  
 
İşyerlerinde Sağlık Gözetimi alanında, Türkiye’de 
gerçekleştirilen en kapsamlı eğitimlerden olan çalışmalarda 
öncelikle; İSGİP`in yoğunlaştığı metal, maden ve inşaat 
sektörleri olmak üzere, KOBİ’lerde çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklara 
ilişkin sağlık gözetimi çalışmalarına katkıda bulunulması 
amaçlanıyor. 

 
 
 
 

 

 
Ankara’da 30 Mayıs- 5 Haziran 2011, Zonguldak’ta ise 4-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
eğitimlere katılan toplam 265 kişiye, eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.  
 
İş sağlığı alanında çalışanlar için ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde, sağlık gözetim stratejilerine ve başlıca 
meslek hastalıklarına yer verildi. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin yasal düzenlemeler, işyeri 
ortam risk faktörleri, risk değerlendirmesi ve yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı 
çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları ve iş kazaları gibi konular da eğitim başlıkları arasında yer aldı.   
 
Önümüzdeki aylarda farklı illerde devam edecek olan eğitimlere başvurular www.isgip.org  internet sitesinden 
alınmaya devam ediyor. 
 
 

http://www.isgip.org/
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İSGİP, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda 
anlatıldı 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” 4-6 
Mayıs 2011 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Bu yıl 
25’incisi düzenlenen ve toplantının yapıldığı dönemin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in açılışını yaptığı hafta 
kapsamında, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen en kapsamlı 
projelerden biri olan “Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP) katılımcılara anlatıldı. 
 

“Zihniyetin değişmesi gerekiyor” 
 

Dinçer’in açılışını yaptığı hafta kapsamında, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden biri olan 
”Türkiye’de İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP), katılımcılara anlatıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Bakan Dinçer, “İş kazalarının önlenmesi için zihniyetin değişmesi gerekiyor” dedi. 
 

“Değişime ayak uydurulmalı” 
 

Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, dünyada iş kazası olmayan ülkenin bulunmadığına işaret 
ederek, “Hızla büyüyen ve gelişen ülkeler bu değişime ayak uydurmalıdır. İş kazalarının en aza indirilmesi ile alakalı çaba ve 
gayretler vardır” diye konuştu. 
 

“Amaç, çalışanı yaşatmak olmalı” 
 

Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan, Türkiye’nin iş kazaları ile ilgili olarak Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğuna 
dikkat çekerken, ”İş kazaları hususunda mevzuat sıkıntılarının giderilmesi en önemli sorundur. Tüm kesimler olarak zihniyet 
meselesi var. Amacımız elbette iş yerlerinde çalışanı yaşatmak olmalı. Bunun için zihniyetin değişmesi lazım” dedi. 
 

“Sosyal taraflar birlikte çalışmalı” 
 

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise, iş kazalarının stratejik planın etkin yapılamamasından kaynaklandığını ifade etti. 
Kumlu, eğitim seminerlerinin yeterli olmadığını belirtirken, sosyal tarafların, meslek birlikleri ve odalar olarak birlikte 
çalışarak kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti. 
 

Konuşmaların ardından ‘Seul Deklarasyonu’ kapsamında hazırlanan Kayseri Bildirgesi, ortaklar tarafından imza altına alındı. 
Bildirgeyle ortaklar, dünyadaki tüm iş yerlerinde önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına öncülük eden Seul 
Deklarasyonu’nda yer almayı taahhüt etti. 
 

 

İSGİP deneyimi paylaşıldı 
 

Toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen İSGİP oturumuna katılan İSGİP 
Takım Lideri Antero Vahapassi, kilit uzmanlar Heikki Laitinen, Brigitte 
Froneberg, Nick Hardie ve uzman Erhan Ersan, proje hakkında katılımcılara 
bilgi verirken, projeye dahil olan bazı işyerlerinin temsilcileri de deneyimlerini 
ve İSGİP ile elde ettikleri kazanımları paylaşma fırsatı buldu. 
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İSGİP’e yeni katılan 112 KOBİ için başlangıç 
toplantıları tamamlandı 
 
Ocak ayında İSGİP’e dahil olan 112 KOBİ için düzenlenen 8 ayrı 
başlangıç toplantısında işyerlerinin temsilcilerine, projenin işleyişiyle 
ilgili bilgiler aktarıldı. Metal, inşaat ve maden sektörlerinde faaliyet 
gösteren işletmelerle tanışma amacını taşıyan toplantılar, 6 ayrı 
şehirde gerçekleştirildi. 
 
İSGİP’e katılmak için başvuruda bulunan KOBİ’lerden 112’si, 2011 Ocak 
ayında belirlenmiş ve projeye dahil edilmişti.  

 
Kabul aşamasının ardından, söz konusu işletmelere projenin işleyişi hakkında belgi verilmesi, ziyaretlerin 
içeriklerinin anlatılması ve proje içeriğine ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla bir dizi toplantı gerçekleştirildi 
İşletmelerde proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar için “başlangıcı” temsil eden 8 ayrı toplantı, Ankara, 
Afyonkarahisar, Zonguldak, Eskişehir, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 6 şehirde gerçekleştirildi. Projeye kabul 
edilen metal, maden ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantılar, 
Şubat ve Nisan ayları arasında yapıldı. 
 

 
İnşaat sektörü, güvenlikte Avrupa 
seviyesine ulaşıyor 
 
“Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP) kapsamında son bir yıl 
içinde 16 inşaat alanı ve 8 inşaat firmasına yönelik 
inceleme ve teknik çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 
Ziyaretlerde, işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
koşulları ile İSG yönetim süreçleri gözlemlenirken, özellikle 
iş güvenliği konusunda en iyi durumdaki firmaların, 
Avrupa ülkelerindeki firmalarla kıyaslanabilecek 
özelliklerde oldukları ortaya çıktı.  
 

Finlandiya yöntemi Türkiye’ye uyarlandı 
 

İSGİP kapsamında inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara yönelik olarak bir yıldan bu yana gerçekleştirilen 
işyeri ziyaretlerinde önemli veriler elde edildi. 
İşyerlerindeki İSG koşullarının değerlendirilmesinde, 
Finlandiya’da kullanılan ancak Türkiye’deki inşaat 
sahalarının koşullarına göre yeniden düzenlenen “TR”  
yöntemi kullanıldı.  Finlandiyalı   ve   Türk   uzmanların    
gerçekleştirdiği  incelemelerde, 16 inşaat alanındaki TR 
endeksi ortalaması yüzde 40 olarak belirlendi. 
 

 

 
 

 
Avrupa seviyesiyle kıyaslanıyor 
 
İncelenen işyerleri arasında, İSG Koşulları açısından 
en iyi durumda olanların ise yüzde 70’lik TR 
endeksi seviyesine ulaştığı gözlendi. Bu oran 
Avrupa’daki ortalama iş güvenliği seviyesiyle 
kıyaslanabilir bir düzeyi temsil etmesi açısından 
önem taşıyor 
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Metal sektöründeki seviye farkı İSGİP ile gideriliyor 

“Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP) kapsamında son bir yıl içinde 
inceleme ve teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilen 58 metal sektörü 
firmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşulları ile İSG yönetim 
süreçleri değerlendirildi. İSG uygulamaları açısından en iyi ve en 
zayıf durumda bulunan firmalar arasında tespit edilen seviye 
farkları, proje uygulamaları kapsamında ortadan kaldırılıyor.  
 
Elmeri yöntemi Türkiye’ye başarıyla uyarlandı 

İSGİP kapsamında metal sektöründe faaliyet gösteren firmalara 
yönelik olarak bir yıldan bu yana gerçekleştirilen işyeri 
ziyaretlerinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. İşyerlerindeki İSG 
koşullarının değerlendirilmesinde, Bu alanda Avrupa ülkeleri 
tarafından kullanılan ancak Türkiye’deki metal işletmelerinin 
koşullarına göre  başarıyla uyarlanan  modern gözlem  yöntemi  olan 

“Elmeri” metodu kullanıldı. Finlandiyalı ve Türk uzmanların gerçekleştirdiği incelemelerde, 58 metal 

işletmesindeki İSG durumu Elmeri endeksi 0 ile 100 arasında derecelendirildi. 

Güvenlikte Avrupa seviyesi 

Yapılan değerlendirme ve ölçümlemelerde, tüm metal firmalarının Elmeri endeksi ortalaması yüzde 54 olarak 

belirlendi. İSG koşulları açısından en iyi durumda olan firmalar arasında, yüzde 80’lik Elmeri endeksi seviyesine 

ulaşanların bulunması dikkat çekerken, bu oran Avrupa’da faaliyet gösteren metal firmalarının ulaştığı seviye 

olması açısından önem taşıyor. 
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Madenciliğin İSG yol haritası İSGİP ile 
çıkarılıyor 
 
Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) kapsamında 
çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirilen 37 
maden işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında 
gözlenen eksiklikler proje çalışmaları sayesinde 
gideriliyor. Yapılan incelemelerde özellikle kömür 
madenlerinde, fay barındıran damarların risk 
oluşturduğu tespit edilirken, saptanan güvenlik 
tehditlerine karşı önlemler de yoğunlaştırılıyor.  
 
Yeni bir İSG Yönetim Sistemi 
 
İSGİP kapsamında bir yıl içinde ziyaret edilen 
madencilik işletmelerinin sayısı 37’ye ulaştı. Projeye 
dâhil edilen bu işletmelerde, yeni ve etkili bir İSG 
Yönetim Sistemi hayata geçirildi ve riskler analiz 
edilerek çözüm yolları tespit edildi. Yeraltı kömür 
işletmeleri ve mermer işletmelerinin yoğun olarak 
ziyaret edildiği proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda işletmelerin İSG yol haritaları 
çıkarıldı.  
 
Seviye farkı büyük 
 
Yapılan çalışma ve değerlendirmelerde, homojen bir iş 
yapısı olmayan madencilik sektöründe İSG açısından çok 
zayıf işletmeler olduğu gibi güçlü işletmelerin de mevcut 
olduğu saptandı. çok farklı değerler tespit edildi. 

 

 
 
 
Bu nedenle, bu işletmelerde gerçekleştirilen İSG 
yönetim sistemi derecelendirme çalışması sonucunda 
100 üzerinden 77 ve 40 arasında 
 
Eğim ve fay risk oluşturuyor 
 
Kömür işletmelerinin yer üstü tesislerinin, standart 
güvenlik endeks değeri ortalaması yüzde 62 olarak 
belirlenirken, genellikle çok eğimli ve fazla sayıda fay 
barındıran kömür damarları içinde yapılan üretimin, bu 
ocaklardaki İSG değerlerini olumsuz etkilediği de tespit 
edildi. İSGİP kapsamında mermer sektörü için 
uyarlanarak geliştirilen performans izleme yöntemi olan 
Elmeri sisteminin uygulanması sonucundaysa İSGİP’e 
dâhil 15 mermer ocağı işletmesi için yüzde 59’luk 
endeks değeri saptandı.  
 


