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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. 

Ağustos-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri 

üyelere okundu. Bu toplantının konusunun yönetim eksikliklerinin Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  
 

 



                                   
 

  

 Yönetim eksikliği iş kazalarının temel nedenlerinin çözümü olarak incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen temel nedenlere bakıldığın da bunların birbiri ile bağlantılı olduğu: 

İnsan faktörlerine neden olan makine ve ortam faktörlerinin önlenmesini sağlayacak olan 

etkenin yönetim faktörü olduğu sonucuna varılmıştır. Yönetim den kaynaklanabilecek 

eksikler aşağıda sıralanmıştır. 

 1) Yetersiz yönetim organizasyonu, 

 2) Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar, 

 3) Yetersiz güvenlik yönetim planı,  

4) Eğitim ve öğretim yetersizliği,  

4) Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik  

5) Uygun olmayan personel istihdamı,  

6) Yetersiz sağlık kontrolleri vb. 

 

Çalışma ortamında bulunan çeşitli kimyasal ve fiziksel etmenler dolaylı ya da direkt 

olarak işçiler üzerinde etkiye sebep olmaktadır. İşçilerin bu etmenlerden direkt olarak 

etkilenmeleri sonucunda zehirlenmeler ve dahası ise meslek hastalıkları ortaya çıkmakta; 

dolaylı etkiler sonucunda ise iş kazaları meydana gelmektedir. Üretim araçları, üretim 

teknolojisi, çevre koşulları iş kazalarının oluşumunda önemli rol oynamaktadır ancak 

bunların yanında psikolojik, sosyolojik, fizyolojik birçok etken de elbette ki etkilidir. 

Ancak yine de iş kazalarının oluşumuna zemin hazırlayan iki temel etken bulunmaktadır. 

Bu etkenler çalışanların güvenlik açısından eksik olan işyerlerinde yaptıkları tehlikeli 

davranışlardır. Çalışma ortamındaki güvensiz durumlar; kullanılan üretim araçlarının ve 

teknolojinin niteliğinden, denetim ve bakım eksikliğinden kontrol ve yönetim 

yanlışlarına, iş düzensizliğine, depolama hatalarından sağlıksız çevre koşullarına değin 

birçok sebepten ötürü ortaya çıkmaktadır. 

 

Bir sonraki toplantıda iş güvenliğinde saha ziyaretlerinin görüşülmesi 
kararlaştırılmıştır. 
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