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SENDÝKAMIZDAN HABERLER
"ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ"
KONULU SEMÝNERÝMÝZ MAKÝNA VE KÝMYA ENDÜSTRÝSÝ
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONUNDA YAPILDI.
Üyemiz Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý iþyerlerinde çalýþan ilgili personelin katýlýmý ile gerçekleþtirilen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði"
konulu seminerimiz 11 - 12 Nisan 2006 tarihlerinde Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

Seminerin ilk gününde Sendikamýz Genel Sekreteri Adnan ÇÝÇEK ile MKEK
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Em. Tümgeneral Ünal ÖNSÝPAHÝOÐLU
birer açýþ konuþmasý yapmýþlardýr.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Merkezi uzmanlarýnca verilen seminerde "ISG Kurullarý, Ýþyeri Saðlýk Birimi, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý,
Gürültü, Titreþim, Güvenlik ve Saðlýk Ýþaretleri, Kimyasal Maddelerle Yapýlan Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik, Kiþisel Koruyucu Donanýmlarýnýn Ýþyerinde Kullanýmý, Elle
Taþýma Ýþleri, Ýþ Ekipmanlarýnýn Kullanýmýnda Saðlýk ve Güvenlik" konularýnda katýlýmcýlara bilgi verildi.
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SENDÝKAMIZ GENEL SEKRETERÝ
ADNAN ÇÝÇEK'ÝN SEMÝNERDE YAPMIÞ
OLDUÐU KONUÞMA
“Sayýn Genel Müdürüm, Deðerli Katýlýmcýlar, günümüzde
saðlýklý ve emniyetli bir iþ ve çalýþma ortamýnýn oluþturulmasýnda iþletmelere önemli görevler düþmektedir. Bu görevlerin
baþýnda eðitim gelmektedir.
Ýþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin sorunlarýn çözümünde
eðitimin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadýr.
Çünkü iþ kazalarýnýn veya meslek hastalýklarýnýn çok
büyük bir kýsmýnýn nedeni iþçilerin iþyerindeki risklere karþý
yeterli eðitim almamalarý ve eðitimin önemi konusunda yeterli bilinç düzeyine kavuþturulmamýþ olmalarýdýr. Bu nedenle iþyerlerinizde çalýþtýrdýðýnýz iþçilerin yeterli eðitim
düzeyini yakalamalarý büyük önem arz etmektedir
Bunun için, öncelikle yapýlmasý gereken þey iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði
bilincinin oluþturulmasýdýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnacak önlemlerin
baþarýya ulaþabilmesi, çalýþanlarýn bu alanda yeterli eðitim almasýna ve bilinçlenmesine baðlýdýr.
Nitekim bu husus 4857 Sayýlý Ýþ Kanununun 77.maddesinin gerekçesinde
açýkça belirtilmiþtir.
4857 Sayýlý Kanunun 77.maddesine göre de; "Ýþverenler iþyerlerinde iþ saðlýðý
ve güvenliðinin saðlanmasý için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansýz bulundurmak, iþçiler de iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnan her türlü
önleme uymakla yükümlüdürler." Ýþbu hüküm uyarýnca iþçi iþ sözleþmesinin tarafý
olmanýn bir gereði olarak, iþveren tarafýndan alýnacak tedbirlere, yapýlan düzenlemelere ve koruyucu organizasyonlara uygun davranmak, kendisine verilen koruyucu
araç ve gerekçeleri kullanmak, iþverence çýkarýlacak talimatlara riayet etmek zorundadýr. Bu çerçevede, iþçiler iþyerinde kendilerinin ve diðer kiþilerin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkat göstermek, görevlerini iþverence kendilerine verilen eðitim
doðrultusunda makine, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde, taþýma ekipmaný ve diðer
üretim araçlarýný doðru kullanmak, kendilerine saðlanan kiþisel koruyucu ekipmandan
maksadýna uygun olarak istifade etmek, daha sonra da muhafaza edildiði yere geri
koymak, iþyerinde saðlýk ve güvenlik açýsýndan ciddi bir tehlike olduðunda yetkili amirlerine derhal haber vermek, teftiþe yetkili tarafýndan belirlenen zorunluluklarýn yerine
getirilmesinde iþverenle iþbirliði yapmakla mükelleftir. Genel hatlarýyla ifade etmeye
çalýþtýðýmýz söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayýsýyla ortaya çýkabilecek iþ kazasýnda iþçinin de sorumluluðunun doðacaðý açýktýr. Bu nedenle, iþçilere
verilecek eðitimlerde, söz konusu hususlara dikkat etmemeleri halinde hem vücut
bütünlüklerine zarar geleceði hem de bunun yaptýrýmýyla karþý karþýya kalacaklarý
hatýrlatýlmadýr.
Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda baþlýca sorumluluk iþverenlere verilmiþtir. Ýþverenin bu konudaki sorumluluðu, sadece iþçinin fiilen çalýþtýðý noktada deðil, iþyerinin
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giriþ kýsýmlarýnda, merdiven, acil çýkýþ yerleri, asansör, duþ, dinlenme, soyunma
bölümleri, tuvalet ve mutfak gibi yerlerde de mevcuttur. 77.maddenin birinci fýkrasýnda
belirtildiði þekilde, iþverenlerin önlemleri almalarý, ekipmanlarý temin etmeleri, koruyucu araç ve gereçleri saðlamalarý da yeterli olmamakta, bunlar yanýnda iþ saðlýðý ve
güvenliði önlemlerine uyulup uyulmadýðýnýn denetlenmesi ve iþçilerin eðitimlerinin
saðlanmasý da münhasýran iþverenlerin yükümlülükleri arasýnda sayýlmaktadýr.
Deðerli katýlýmcýlar,
ILO tarafýndan yapýlmýþ bir araþtýrma da iþ kazalarýnýn yaklaþýk %19.8'inin
makine ve tesislerden, %0,6'sýnýn önlenemeyecek hususlardan, %79,6 gibi korkunç bir
miktarýnýn da iþçilerin iþyeri güvenlik kurallarýna uygun olmayan hareketlerinden kaynaklandýðý sonucuna ulaþýlmýþtýr. Bu gerçeðin, nedeninin ise iþçilerin yeterli bilgiye
sahip olmamasý ve ihmal olduðu konusunda tereddüt bulunmamaktadýr.
Unutulmamalýdýr ki; nitelikli iþgücü, bilgi ve beceriye sahip olduðundan dolayý,
geliþmekte olan teknolojiye daha hýzlý uyum saðlayacak, iþyerindeki güvenlik kurallarýna riayet edecek ve iþ kazasý oraný da doðal olarak düþecektir. Elbette iþverenlerin
yanýnda iþçi sendikalarýnýn da konuya eðilmeleri, üyelerinin saðlýklarýný ve güvenliklerini koruma yolunda iþverenlerle iþbirliði yapma yolunu seçmeleri gerekmektedir.
Biz de Kamu Ýþveren Sendikasý olarak üye iþyerlerimizde iþ saðlýðý ve güvenliði bilincinin oluþmasý ve yerleþmesine katkýda bulunmak amacýyla iþ saðlýðý ve güvenliði seminerini düzenlemiþ bulunmaktayýz.
Amacýmýz, çalýþanlarýmýzý karþý karþýya kalacaklarý mesleki riskler karþýsýnda
bilgilendirmek, yasal hak ve sorumluluklarý konusunda eðitmektir. Risklerle kaynaðýnda mücadele etmek, iþi çalýþanlara uygun hale getirmek, toplumsal korumaya öncelik
vermek, teknik geliþmelere uyum saðlamak, iþçinin saðlýk ve güvenlik bakýmýndan
uygunluðunu dikkate almak, iþçilere teknik bilgi ve talimat vermek, iþ güvenliði bilincini organizasyonun bütününe yerleþtirmek gibi iþverene yüklenmiþ olan yükümlülükler
bulunmaktadýr. Daha saðlýklý ve güvenli bir iþ ortamý saðlamak istiyorsak iþveren olarak
bu yükümlülüklerinizin gereðini yerine getirmek, buna yönelik önlemleri almak zorundayýz.
Olayýn bir de AB yönü bulunmaktadýr. Bilindiði üzere AB'nin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda 28 konsey direktifi bulunmaktadýr. Mevzuatýmýz söz konusu direktiflerle
uyumlu hale getirilmiþtir. AB açýsýndan yasal mevzuatýn yakýnlaþtýrýlmasý dýþýnda bir
diðer önemli faktör de, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda yapýlacak iyileþtirmelerde
sosyal taraflarýn katýlýmýnýn saðlanmasýdýr.
Bu nedenle, bu konularda yapýlacak eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýnda
hem iþveren sendikalarýna hem de iþçi sendikalarýna önemli görevler düþmektedir.
Bunun bilincinde olan sendikamýz üye iþyerlerimize yönelik iþ saðlýðý ve iþ
güvenliði seminerlerine start vermiþ bulunmaktadýr. Ýlk olarak üyelerimizden MKEK
Genel Müdürlüðü ve baðlý iþyerlerine iliþkin olarak düzenlediðimiz bu seminerle risklerden uzak bir çalýþma ortamýna katkýda bulunmayý amaçlamýþ bulunmaktayýz. Çorbada
bizimde bir nebzecik tuzumuz olursa bu alanda kendimizi mutlu addedeceðiz.
Bu seminerin baþarýlý geçmesini diler, saygýlar sunarým."
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MKEK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Em.
Tümgeneral Ünal ÖNSÝPAHÝOÐLU açýþ konuþmasýnda özet
olarak; eðitimin önemli olduðunu, bu nedenle her türlü eðitime
kuruluþ olarak hazýr olduklarýný, özellikle iþ saðlýðý ve güvenliði
ile ilgili olarak eðitim çalýþmalarýna kurumun son derece önem
verdiðini, iþkolu itibariyle "Metal" ve "Petrol- Kimya" iþkolunda
faaliyette bulunmalarý nedeniyle bu eðitimlerin daha da önemli
hale geldiðini, bu tür eðitim faaliyetleri nedeniyle TÜHÝS'e
teþekkür ettiðini ifade ederek Genel Müdürlüðe baðlý deðiþik
fabrikalarda seminere katýlan personele baþarýlar dilemiþtir.

Seminerden Görünümler
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