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YÜKSEKTE GÜVENLE ÇALIŞ KAMPANYASI 
SEMİNERLERİ 

ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA 
 
İNTES ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 16 Ocak 2019 tarihinde “İnşaat 
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokolün imzaları Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Koloğlu tarafından atıldı.   
 
Protokol kapsamında 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde talimatlandırılmış olan, “Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilme ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli 
anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması” ve “Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve 
uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun özellikle dikkate alınması” hususları 
çerçevesinde, inşaat sektöründe iş birliği ile ortak çalışmalar yapması amaçlandı. 
 
Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve 
bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının 
yaygınlaştırılması ve sektördeki paydaşların yüksekte güvenli çalışma eğitimleri ile bilgi birikim 
düzeyinin arttırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla ‘Yüksekte 
Güvenli Çalış’ Kampanyasının başlatılması” olarak belirlendi. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Yüksekte Güvenli Çalış 
Kampanyası kapsamında;  8 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da, 12 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da, 
15 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da üç ayrı seminer düzenlendi.  
 
Üç ilde düzenlenen Seminere kamu, özel sektörden iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar ve 
akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık bin kişilik 
katılım sağlandı.  
 
Seminerlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğünün uzmanları, akademisyenler, inşaat sektörünün önde gelen firmalarının iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları eğitim niteliğindeki sunumları paylaştılar. Tüm gün süren Seminerlerin açış 
konuşmaları ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığının yöneticileri tarafından gerçekleştirildi.  
 
İNTES’i temsilen Genel Sekreter Necati Ersoy Seminerin açış konuşmacıları arasında yer aldı. 
Konuşmasına 16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’un katılımlarıyla düzenlenen geleneksel toplantıda protokolün imzalanmasıyla çalışmaların 
hızla başlatıldığını aktaran Ersoy, “Cumhurbaşkanlığımızın ikinci 100 günlük çalışma programı 
kapsamında bizlere tevdi edilen görevi yerine getirmek ve bir yandan da sektörümüzdeki bu 
önemli çalışmayı ifa etmek üzere bir araya geldik.” dedi. 
 
Ankara’da düzenlenen Seminer ile Yüksekte Güvenli Çalış kampanyasının başlatıldığının bilgisini 
veren Ersoy, aynı etkinliklerin İstanbul ve Antalya’da da düzenlenmesinden büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti.  
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Ersoy çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığıyla birlikte yürütüldüğünü ve her iki kurumdan da önemli destek gördüğünü belirterek  
“Genel Müdürlüğümüzün ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızın tüm kadroları bu işle ilgili, 
özellikle iş sağlığı güvenliğiyle ilgili bütün zamanlarını ve bütün çabalarını vakfetmiş durumdalar. 
Huzurlarınızda Bakanlığımızın her iki kuruluşuna sektörümüz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. 
Kendileri sürekli projeler üretiyorlar. Bu projelerle ilgili iş sağlığı güvenliği kültürüne destek 
veriyorlar, bu kültürü geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında bütün bu çalışmalarla da bu iş sağlığı 
güvenliği sistemine yeni bir bakış açısı da oluşturuyorlar. Bu çok önemlidir” sözlerini ifade etti.  
 
İNTES’in iş sağlığı ve güvenliği konusuna önem verdiğini bu nedenle, Bakanlığın her faaliyetinde 
yer almaya hazır olduklarını belirten Ersoy, konun odağının insan yaşamı olduğuna dikkat çekti. 

 
Ersoy, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinin önemli olduğuna değinerek “Biz ülkemizde 
bunu bir yaşam biçimine dönüştürmek zorundayız. Yoksa bu işi başaramayacağız. Sadece hukuki 
tedbirler, sadece mevzuat çıkarmak, teftiş yapmak yeterli değil. Bunu kreşten başlayıp, emeklilik 
çağımıza kadar bir yaşam biçimine dönüştürme zorunluluğumuz olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 
 
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de inşaat sektörünün en çok ölümlü iş kazası yaşanan 
sektörlerden birisi olduğunu hatırlatan Ersoy, rakamların boyutlarının çarpıcı olduğunu iş 
kazalarının maddi zararlarının yanı sıra, manevi zararlar vererek insanların moral ve 
motivasyonlarını, çalışma azmini azaltan unsurları içerdiğini belirtti. 
 
Ersoy aslında bazen son derece basit bir ihmalin, bazen de son derece eksik, sistemsiz çalışmaların 
iş kazalarına neden olduğunu belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti “Güvensiz davranışlar ve 
güvensiz durumlar da iş kazalarının temel nedenlerinden birini oluşturuyor. Çalışma ortamının 
güvenli olmaması, işverenlerimizin aleyhine bir durum. Bunu keşfeden işverenlerimiz bu tedbirleri 
aldıklarında daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyorlar. Bu da aslında hem maliyetlerin azaltılması 
hem de verimlilik nedeniyle kârın artmasına da neden olduğu için buna önem vermeleri gerekiyor. 
 
Ersoy, sözlerinin söyle devam etti “Aslında her kaza önlenebilir, öyle olduğuna inanıyoruz. Ama 
bunu, biraz önce de söylediğim gibi, okulda, evde, iş yerinde, gittiğimiz restoranda, her yerde bir 
yaşam biçimi hâline dönüştürmeli ve herkesi, her bireyi kendisi için ve bir başka birey için gönüllü 
müfettiş hâline dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, sadece işverenlerin alacağı tedbirler ya 
da bu konuda verilecek eğitimlerin yeterli olmayacağına inanıyoruz.”  
 
Mevzuat ve kuralların sadece insanların uyması gerektiği normları belirlediğini aktaran Ersoy 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu başkanlığının objektif ölçütlere dayanarak teftişler gerçekleştirdiklerini 
anlatarak “Aslına bakarsanız, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığımız uzunca bir süredir 
işverenlerimizin iş yerlerine gelip öncelikle ceza kesmiyorlar, öncelikle uyarıyorlar; uyarılarının 
ardından bunlarla ilgili eğitim veriyorlar ve düzelmemiz için süre tanıyorlar ve en sonunda cezaya 
başvuruyorlar. Bu, aslında son derece çağdaş, son derece önemli bir yaklaşım. Çünkü cezayı 
kesmek ve sonra ayrılmak en kolayı. Oysa Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanımız en zorunu seçiyor 
ve bütün bu merhaleleri yerine getiriyor.” dedi.  Bu raporların çok ciddi emeklerle hazırlandığının 
altını çizen Ersoy raporların adeta bir eğitim notu olduğuna dikkat çekti. 
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Ersoy eğitimin, iş kazalarını önlemenin, davranış biçimlerini değiştirmenin, sağlık ve güvenlik 
kültürü oluşturmanın en etkin yolu olduğuna vurgu yaptı. 
 
1965-1979 yaş aralığındaki X kuşağının 1980-1999 yılı yaş aralığındaki Y kuşağına aktaracak 
deneyimlerine dayalı çok fazla bilgisi olduğunu, Y kuşağının X kuşağının bilgilerinden 
tecrübelerinden paylaşmasının ramak kala kazaları azaltacağını aktararak “Ramak kala kavramı 
tecrübe ile paralel olup,  iş sağlığı ve güvenliğinde çok önemlidir. Bu deneyimi yaşayanların başına 
iş kazası gelme olasılığı da azalır.  Bu konuda sonuca ulaşabilmek için her yaş grubuna eğitim 
vermeliyiz. Örneğin günümüz tabiriyle X ve Y kuşaklarının hayata bakış açıları farklı olduğu gibi iş 
yaşamdaki kariyer çizgileri de farklıdır.” sözlerini aktardı.  
 
Ersoy koşullar her ne olursa olsun işverenler olarak çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olduklarını, iş yerlerinde doğabilecek riskleri, belirlenmiş kuralları eksiksiz 
uygulayarak kontrol edilmesi gerektiğini aktararak iş sağlığı ve güvenliği alanında atılacak önemli 
adımlardan birisinin toplu iş sözleşmelerinde bu yönde hükümlere yer verilmesi gerektiğine 
değindi. Ersoy bu konuda İNTES’in, YOL-İŞ Sendikası ve TES-İŞ Sendikası ile bağıtlanan Toplu İş 
Sözleşmelerine iş sağlığı ve güvenliği bilincini temin etmek amacıyla mesleki eğitim maddesinin de 
eklendiğine vurgu yaptı.  
 
Türkiye’de mesleki yeterlilik sisteminde zorunluluk sürecinin iş sağlığı ve güvenliği açısından bir 
dönüm noktası olduğuna vurgu yağan Ersoy, Mesleki Yeterlilik Sisteminin önemli unsurlarından 
birisinin iş sağlığı ve güvenli alanında yeterliliğin ispatı olduğunu, bu unsurun yapı ve insan 
güvenliğinin teminatı olduğuna ilişkin görüşlerini paylaştı.  
 
Ersoy, İNTES üyelerinin mesleki yeterlilik belgeli işçi çalıştırma konusunda hassasiyetle 
yaklaştıklarını anlatarak iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önem dolayısıyla sıfır iş kazasıyla ya da 
minimum iş kazasıyla çalışan çok sayıda iş yerinin de olduğun altını çizerek “Sektörümüzde sıfır 
kazayla çalışan şantiyelerimizin varlığı bizlere gurur vermektedir. Bu örneklerin sektöre 
yaygınlaşması önceliklerimiz arasındadır. Kaza yaşanmayan iş yerlerine verilen teşvikin 
güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi bu alandaki çalışmaların motivasyon kaynağı olacaktır.” 
ifadelerine yer verdi. 
 
Yüksekte Güvenli Çalış kampanyası için Bakanlıkla bir araya gelinmesi seçiminin tesadüfi 
olmadığının altını çizen Ersoy, çünkü iş kazalarının yoğunlukla yüksekte çalışırken meydana 
geldiğinin tespit edildiğini belirtti. Ersoy konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu “bu seçim tesadüf 
değildir. Kazaların temel nedenlerinden birine odaklanılması ve dikkat çekilmesi 
hedeflenmektedir. İnsan hayatının emanet edildiği ekipmanın, doğru seçimi, doğru kurulması ve 
doğru kullanılması gerekmektedir. Bugün uzmanlarımız konuyu teknik ayrıntılarıyla 
aktaracaklardır. Yüksekte güvenli çalışmalar konusunda Bakanlığımızın çok kıymetli rehberleri ve 
yayınları var. Bunlara Bakanlığımızın ve İNTES’in web sayfalarından ulaşabilirsiniz.” 
 
Ersoy iş sağlığı ve güvenliği hususlarını hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda bir kültür 
oluşturarak bunu bir yaşam biçimine dönüştürmenin önemine değinerek “İş sağlığı ve güvenliği 
için sadece mevzuatı hazırlamak, yönetmelik ve kanunlar yapmak yeterli değil. Bunları 
uygulayabilmek önemlidir. Bunlar çocuklarımıza kadar indirebilmek önemlidir. Türkiye’nin 
dünyanın çağdaş diye tanımlanan hiçbir ülkesinden bir eksiği yok. Bazen biraz ileri de gitmişiz. 
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Dolayısıyla bizim mevzuat sorumunuz değil uygulama sorunumuz var. Etik sorunumuz var. Bunu 
aşabiliriz diye düşünüyorum.” dedi. 
 
Sözlerinin devamında Ersoy, Kampanya çerçevesinde düzenlenen Seminerler sonrasında ortak 
çalışmalara devam edilerek, sektörde yapılacak mevzuat ve risk değerlendirme çalışmalarını 
birlikte yürütüleceğini, Kamu projelerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılacağını anlattı.  
 
Ersoy, tüm kesimlerin ortak hedefinin kazasız bir iş yaşamı için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi olduğunu ifade ederek  Bakanlığın sloganı olan “Geleceğimizi Birlikte ve Güvenle İnşa 
Edeceğiz” felsefesine İNTES olarak daima destek vermeyi görev bildiklerini ifade etti.  
 
Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası Ankara Seminerinde Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Semih 
Özçakır da konuştu. 

 
Özçakır sözlerine inşaat sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yerine ilişkin önemine değinerek 
başlarken sektörde meydana gelen iş kazalarının ülke ekonomisine olumsuz etkileri hususuna 
vurgu yaparak  “Unutmamak gerekir ki, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını 
önlemek için alınan tedbirler kaza meydana geldikten sonra ortaya çıkacak maddi kayıpları 
ödemekten daha masrafsız ve kolaydır.” sözlerini aktardı. 
 
Günümüzde önemli boyutlara ulaşan ve telafisi olmayan sonuçlar doğurabilen iş kazalarının en aza 
indirgenmesinin, işverenin ve çalışanların karşılıklı duyarlı ve bilinçli davranmalarıyla mümkün 
olacağına vurgu yapan Özçakır, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak her yıl teftiş 
planlamaları yapılırken inşaat sektörüne ayrı bir önem vererek, kurum müfettişlerinin özellikle  
mesailerinin önemli bölümünü inşaat iş yerlerinde yürütülen programlı teftişlere ayırdıklarını 
aktardı.  
 
Özçakır önleyici denetim anlayışının diğer bir yönünün sosyal tarafların bilgilendirilmesi olduğunu 
aktararak illerde işverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil 
toplum kuruluşlarının, hatta basın yayın organlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarla yıl içinde 
yürütülecek teftişler hakkında bilgi verilmekte olduğuna açıklama getirdi. 
 
Özçakır sözlerini şu açıklamalarla noktaladı “Yapı iş yerlerinde meydana gelen kazalar 
incelendiğinde, bunların önemli bir kısmının güvenli olmayan, standardı bulunmayan iş 
ekipmanlarının kullanımından ya da kullanılan ekipmanların emniyetsiz bir biçimde 
kullanılmasından kaynaklandığını görüyoruz. 2015 yılında teftiş konularımız arasında standartlara 
uygun iskele başlığını alarak güvenli ekipman konusuna ilk adımı attık. 2017 yılında da kenar 
koruma sistemleri, güvenlik ağları ve daha birçok geçici iş ekipmanı standartlara uygunluğunu 
denetim başlıkları arasına aldık.  Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da güvenli ekipman konusu teftiş 
konuları içinde yer almaya devam edecektir.”  
 
Ankara Seminerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya da bir konuşma 
gerçekleştirdi.  
 
Yenidünya konuşmasının başlangıcında İnşaat sektörünün ülkemizin güçlü bir ekonomiye geçiş 
sürecinde önemli bir rol üstlenmekte olduğunu aktararak sektörün en önemli sorunlarından 
birsinin dünyada olduğu gibi iş kazaları sayısının fazla olmasına değinerek sektöre ilişkin şu 
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istatistikleri paylaştı: İnşaat Sektöründe iş yeri sayılarımız; 2002 yılında yaklaşık 96 bin iken, bugün 
214 bini aşmıştır. Çalışan sayımız ise 2002 yılında yaklaşık 713 bin iken, bugün 2 milyona ulaşmış 
durumdadır. Özetle, sektördeki iş yeri sayısı %121, çalışan sayısı ise %191 oranında artış 
göstermiştir. Bu ciddi artışa rağmen, yürütülen çalışmalar neticesinde 2002 yılında yüz bin 
çalışanda 44 olan ölümlü iş kazası oranı %36 azaltılarak 2017 yılında yüz bin çalışanda 28’e kadar 
düşürülmüştür.” bilgilerini paylaştı ve “Tabii ki bunun kabul edilebilir bir sayı olmadığını kabul 
ediyoruz. Hedefimiz sıfır.” ifadesine vurgu yaptı.  
 
İNTES ile imzalanan İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolüne de 
değinen Yenidünya konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu “Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli 
anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması çerçevesinde 16 Ocak 2019 tarihinde 
Bakanımız  Zehra Zümrüt Selçuk ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu’nun katılımları ile 
‘İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü’ imzalanarak yüksekte 
güvenli çalış kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında Ankara'da; İstanbul’da ve 
Antalya’da Seminerler gerçekleştirilecektir. Yapı işlerinde iş sağlığı güvenliğine dair teknik 
oturumlardan oluşan seminerlerde iş ekipmanlarına yönelik standartlar, iş yerlerinde rehberlik ve 
teftiş faaliyetleri, iyi uygulama örnekleri gibi konular ele alınacaktır” 
 
Yenidünya yüksekten düşme şeklinde meydana gelen ölümlü kazalar konusuna da değinerek son 
beş yıl ortalama rakamlarına bakıldığında inşaat sektöründe meydana gelen bütün ölümlü iş 
kazalarının %44’ünü oluşturduğunu, başka bir ifadeyle sektörde her iki ölümlü iş kazalarından 
birisinin yüksekten düşme kaynaklı olduğu bilgisini paylaşarak “Bu itibarla yüksekte güvenli 
çalışmanın sağlanması sektörde iş sağlığı ve güvenliği alanında atılabilecek en büyük ve etkili adım 
niteliğindedir. Bunun sağlanabilmesi için bir taraftan kullanılmakta olan iş ekipmanlarının 
standartlara uyumlu olması sağlanırken diğer taraftan da çalışanların bu ekipmanlara güvenli bir 
şekilde çalışması için yeterli bilgi ve birikime sahip olmasının sağlanması büyük önem arz ediyor.” 
ifadelerine yer verdi. 
 
Konuşmasının devamında Yenidünya Genel Müdürlüğün yüksekte çalışmada kullanılan iş 
ekipmanlarına ilişkin mevzuat güncellemesine yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde 
31.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisini vererek “Böylece; 
cephe iskeleleri, geçici kenar koruma sitemleri, sütunlu çalışma platformları, yaşam hatları ve 
güvenlik ağlarına ilişkin genel esaslar ile kurulum ve kullanımlarına ilişkin hususlar Yapı İşlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde toplanmıştır.” açıklamalarında bulundu.   
 
Yenidünya çalışanların bilgi ve birikimlerinin artırılması amacı doğrultusunda yüksekte çalışma 
eğitimlerinin usul ve esaslarına ilişkin de mevzuat çalışmaları devam etmekte olduğunu yapılan 
çalışmaların tarafların görüşlerine sunulacağı bilgisini de paylaştı.  
 
Rehberlik teftişlerinin yanı sıra, işverenleri teşvik uygulamalarıyla da desteklediklerini hatırlatan 
Yenidünya 2019 yılı Ocak ayı itibariyle çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve 
geçmiş üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş 
yerlerinde %2 olan işsizlik sigortası işveren payını %1 olarak uygulanacağını hatırlattı. 
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Yenidünya Hibe programlarını da açıklayarak çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik 6 
Milyon Euro bütçeye sahip İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programının ilanlarının da 
yayınlanmış olduğu bilgisini paylaşarak ilgili kuruluşları bu çağrıya davet etti. 
 
Yenidünya sözlerini şu ifadelerle noktaladı “İş sağlığı ve güvenliği sadece Bakanlığımızın ve Genel 
Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan bir alan değil, çalışma hayatının aktörleri olarak hepimizin 
ortak görevi durumundadır. İş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenilen seviyeye getirilebilmesi, 
ancak tüm tarafların, işçi işveren örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, 
üniversitelerin, bu alanda faaliyet gösteren uzmanların ve uzmanların mensup olduğu sivil toplum 
kuruluşlarının, kısacası tüm tarafların konuya hassasiyet gösterip iş sağlığı ve güvenliğini 
sahiplenmesiyle mümkün olacaktır.”  
 
Açış konuşmalarının ardından İşyeri Uygulamaları ve Denetim Esasları, Yüksekte Çalışmada Yeni 
Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri konu başlıklarının  yer aldığı oturumlara geçildi.  
 
Ankara ve İstanbul’da İş Yeri Uygulamaları ve Denetim Esasları konulu oturumların başkanlığını 
Yalova Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Arslan, Antalya’da ise Akdeniz 
Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Kazaz gerçekleştirdi.  
 
Ankara, İstanbul ve Antalya oturumlarında Şantiye Denetimleri ve Uygulamalarını aktarmak üzere 
Tekfen İnş. ve Tes. A.Ş.- Toplam Kalite ve SEÇ Temsilcisi Mustafa Aslan,  DLSYJV Ortaklığı Çanakkale 
Köprüsü Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Müdürü Hakan Özer,  Tekfen İzmir Star Ege 
Rafinerisi Projesi Borucu Ekip Başı Şahip Özlü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Yaklaşımını 
anlatmak üzere iş müfettişleri Hayati Mehmet İnam, Selçuk Karaoğlu İş Güvenliği Eğitiminde 
Modern Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri konusunda Prof. Dr. Gökhan Arslan sunumlar 
gerçekleştirdiler.   
 
Sektör temsilcileri gerçekleştirdikleri sunumlarda Yüksekte Güvenli Çalışma ile ilgili firmalarının 
yaklaşımlarını, çalışanlara verdikleri eğitimleri anlattılar. Rehberlik ve Teftil Kuurlu İş Müfettişleri 
Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri, Yapı İşyerlerinde Gerçekleştirilen İSG Programlı Teftişlerine 
İlişkin İstatistikler, Yapı İşyerlerinde İSG Teftişlerinin İşleyişi, 2019 Yılı Yapı İşlerinde Yürütülmesi 
Planlanan İSG Programlı Teftiş Konularına değindi.  
 
Prof. Dr. Gökhan Arslan ise karikatürler, animasyonlar ve videolar ile iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun hayati önemine dikkat çekti.  
 
Seminerlerin ikinci oturumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün uzmanları teknik 
sunumlar gerçekleştirdiler.  Ankara ve İstanbul’da teknik sunumların oturum başkanlıkları Genel 
Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Antalya’da ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Ergün Can tarafından gerçekleştirildi.  Teknik sunumlar ise Genel Müdürlük uzmanları 
Ahmet Ersoy, Ahmet Esat Korkut, Alperen Fatih Dursun, Gonca Bayraktar, Muhammed Raşit 
Aydos, Nurullah Taş tarafından gerçekleştirildi.  
 
Uzmanlar tarafından Yüksekte Çalışma, Yüksekten Düşme Kazaları, Toplu Koruma Yöntemleri 
Düşmeyi Önleyici Sistemler, Geçici Kenar Koruma Sistemleri, Düşmeyi Durdurucu Sistemler , 
Cephe İskeleleri ile Güvenli Çalışma, Sütunlu Çalışma Platformları ile Güvenli Çalışma, Kişisel 
Koruyucu Donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi, Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan 
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Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri, Kullanma ve Bakım Talimatları, Muayene Prosedürleri, Kayıt ve 
İşaretleme konularını içeren sunumlar yapıldı.  
 
Seminerde sektörün iyi uygulamalarından örnekler de sunuldu. Konuya ilişkin Avrasya Projesi İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Selçuk Demir, Mesa İmalat Sanayii Ve Ticaret A.Ş’den İnşaat 
Mühendisi Gürkan Kasap, Astaldi-Türkerler Ortak Girişimi Çevre Ve İsg Şefi Çağrı Yıldız, Mira 
Endüstriyel Eğitim Ltd. Şti.’den Haldun Ülkenli firmalarındaki iyi uygulama örneklerini paylaştılar.   
 
 
 
 


