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Eylem Özeti  

 

 

Akademisyenler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri, İşgücü-Yönetim İzleme 

Komitesi üyeleri ve proje ekibi komite toplantısı için bir araya geldi. 

Haziran-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri 

üyelere okundu. Bu toplantının konusunun bakış açılarının Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  
 

 



                                   
 

  

Tüm süreçler içinde üretimin bir parçası olarak insanlar görev almakta ve bu görevleri 

sırasında yaptıkları iş gereği pek çok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskleri 

ortadan kaldırmayı veya en azından azaltmayı ilke edinen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 

ilgili düzenlemelere bu hızlı üretim süreci içinde daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yaşanan gelişmelere bakıldığında mevzuat 

açısından günden güne daha kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Yapılan 

bu düzenlemelerin amacı işin yapımı sırasında oluşabilecek riskleri/iş kazalarını 

önlemek veya en azından azaltmaktır. Ancak bu amaca ulaşılıp ulaşılmadığının en 

önemli göstergesi ilgili mevzuatın uygulanma süresi içinde iş kazalarının azalmasıdır. 

  

Çalışma ortamının sağlıklı bir yer haline getirilmesi iş akışını ve üretim hızını 

artırarak işyerinde devamlılığı sağlayacak ve verimlilik sürekli hale gelecektir. 

Ayrıca işçi için gerekli önlemleri alarak işyerinde sağlıklı bir ortam hazırlayan 

firmaya karşı hem kendi içerisinde çalışanları tarafında, hem de dışarı da 

rakiplerine karşı güven artacaktır. İş sağlığının amaçlarını sıralayacak olursak; 

• İş ortamında bulun risklerin ortadan kaldırılarak minimize edilmesi,  

• Üretim güvenliğini oluşturularak; zamanın ve kişisel performansın maksimum 

seviyede kullanılması, • Meslek elemanlarının, işyerlerinde kullanılan donanım ve 

ekipmanların, binanın, iş ortamının ve kendilerinin güvenliğini sağlayabilecek 

seviyede yetiştirilmesi,  

• İşçilerin, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden iyilik hallerinin tam olarak 

denetlenmesi, 

• Çalışma koşullarından ötürü işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin önlenmesi, 

 • İşçilerin, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden çalışma 

esnasında korunması ve 

 • İşçilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları göz önünde bulundurularak işe 

yerleştirilmelerinin yapılmasıdır. 

İnsan’a değer verilmesinin sonucu olarak ve bunun yanında ciddi anlamda bir 

maliyet unsuru olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği konusu organizasyonlarda 



                                   
 

  

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin sorumluluğu altında da olmalıdır. Çünkü iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi sadece 

yasalarla başarılabilecek bir konu değildir. Yasal düzenlemeler ve mevzuatlar, bu 

uygulamalar için sadece ilk adımı atar. 

 

Bir sonraki toplantıda iş güvenliğinde makine faktörünün görüşülmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Gündem  
 

Konu Başlıkları • Bakış açıları 
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