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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. 

Temmuz-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri 

üyelere okundu. Bu toplantının konusunun işçilerin görev ve sorumlulukları 

hakkında sorunlarına değinmek ve çözüm önerileri üretmek olduğu bildirildi. 

 

 



                                   
 

  

Komite üyelerinin ortaya attığı sorunlardan bazıları şunlardır; 

 

• Oluşan iş kazaları sonucu işçinin yaralanması ile işçi ve işçinin yakın 

çevresi hem ekonomik hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. 

Bahsedilen bu olumsuz durumların daha ağırı da işçinin hayatını 

kaybetmesi ile görülmektedir. İş kazalarının bu olumsuz sonucu yanında 

bir diğer kayıp da işverenlerin psikolojik ve ekonomik olarak bu durumdan 

etkilenmesidir. En nihayetinde işçi, yakın çevresi ve işveren için oluşan 

olumsuzlukların sonucu olarak ülke ekonomisinde de kayıplar oluşmakta 

ve bu kayıplar sebebiyle ülkede yaşayan tüm insanlar iş kazalarının 

sonuçlarında az ya da çok olumsuz olarak etkilenmektedir. 

• 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. 

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği için alınan tedbirlerin üretimi engellediği, 

yavaşlattığı düşüncesi, 

• Koruyucu ekipman ve donanımların olmayışı, yetersizliği, 



                                   
 

  

• Oluşabilecek kazaları önlemenin ödemekten daha masrafsız olduğunun 

farkına varılamaması, 

• Makine faktörüne bağlı olan etkenlere bakıldığın da döngüsel olarak 

“İnsan” faktörüne de sebep olabilecek nedenler olduğu görülmektedir. 

Örnek vermek gerekirse: Eksik veya kusurlu koruyucular ile çalışmak direk 

olarak insan psikolojisini etkileyebilecek ve çalışanların her an yaralanma 

ihtimali düşüncesi için de olabileceği sonucuna varılmaktadır. 

 

Komite üyelerinin ortaya koyduğu çözüm önerilerinden bazıları şunlardır; 

 

• İş kazası sonucu sadece kazaya uğrayan işçi değil çevresi ve tüm 

çalışanlar da etkilenmektedir. Bu bilinç ile iş güvenliği kültürüne bakmak 

gerekmektedir. 

• İş güvenliği eğitimlerinde risk etmenleri ve toksikoloji konularına daha fazla 

zaman ayırılması gerekmektedir. 

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği için alınan tedbirlerin üretimi engellediği, 

yavaşlattığı düşüncesi ortadan kaldırılmalı ve insana yakışır iş ortamları 

oluşturulmalıdır. 

• Kişisel koruyucu donanım olmaması veya kullanılamaması kabul edilemez. 

Mutlaka gerekli denetimler yapılmalıdır. 

• Kişisel koruyucu donanımlar için eğitimlerin ve tatbikatların artırılması 

gerekmektedir. 

• İş güvenliği kültürü ve gereklilikleri maddi olarak değerlendirilmemelidir. 

• Yasaların düzenli bir şekilde uygulanması için sıkı denetlemeler 

yapılmalıdır. 

• Sektörde çalışanların vasıflarının yükseltilmesi, bilgi ve bilinç düzeylerinin 

arttırılması çalışanların güvenliğe olan bakışlarını pozitif yönde 

değiştirecektir. İş güvenliğine yönelik eğitimlerin yasalarda da belirtilen 



                                   
 

  

usüllere uygun olarak gerçekleştirilmesi de çalışanların bilinç düzeylerinin 

yükseltilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Böylelikle çalışanlar, 

kaderci yaklaşımdan uzaklaşarak, kazaların oluşumunda insan faktörünün 

önemini idrak edecektir. 

 

 

Bir sonraki toplantıda bu sorunlar hakkında çözüm önerilerinin tartışılması 

kararlaştırılmıştır. 
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• İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Görev ve Sorumlulukları 
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