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“SADECE MEVZUATA UYULARAK 
 İŞ KAZALARI ÖNLENEMEZ”

İş güvenliği konusunda dergimizin sorularını yanıtlayan İST İşçi Sağlığı Teçhizatı İhracat Müdürü İş Gü-
venliği Uzmanı Doruk Türkuçar, sadece mevzuata uyularak iş kazalarının tamamının önlenemeyeceğini, 
iş kazalarında insan faktörünün büyük yer tutması göz önüne alındığında eğitimin önemli bir unsur 
olduğunu söylüyor. 

İş güvenliği açısından 
ülkemizdeki mevcut durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla 
ilgili ülke olarak eksilerimiz ve 
artılarımız nelerdir?

Ülke olarak her geçen yıl, iş 
güvenliğinde oldukça büyük 
gelişmeler kat ediyoruz. Özel-

likle 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nunun yürürlüğe girmesi ülkemiz için 
bir dönüm noktası olmuştur. Kullanı-
lan kişisel koruyucu donanımlar ve iş 
güvenliği ekipmanları tarafına baktığı-
mızda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın, “CE” belgesiz ürünlerin 
piyasadaki denetimini sıkılaştırılması, 
sertifikasız ürünlerin ithalatının önlen-
mesi için gerekli tedbirleri alması ve 
insanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda daha bilinçli olmaları, ülkemizin 
artılarındandır. Avrupa standartlarına 
uyumlu ve onaylanmış kuruluşlar tara-
fından belgeli iş güvenliği ekipmanları 
ülkemizde kabul görmektedir. Bu da 
ürünlerin, standardın gerekliliklerini 
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karşıladığı anlamına gelmektedir.
Fakat iş güvenliği çalışmalarının 

bazı kişilerce formalite olarak görül-
mesi, sadece mevzuata uymak mak-
satlı iyileştirmelerin yapılmasının yeterli 
görülmesi, eksiklerimizdendir. İnsan 
sağlığının önemi her şeyden önce gel-
melidir. Çalışanın sağlığının korunması 
için alınan tedbirlerin ekonomik yükü, 
bir iş kazası sonucunda karşılaşılacak 
vicdani sorumluluğunun yanı sıra, eko-
nomik ve yasal yaptırımlardan çok daha 
az olacaktır.

Sadece mevzuata uyularak iş kaza-
larının tamamı önlenemez. İş kazala-
rında insan faktörünün büyük yer tut-
ması göz önüne alındığında, eğitimin 
önemi bir kez daha ortaya çıkmakta-
dır. Çalışanların İSG eğitimlerine önem 
verilmeli, bilinçlenmeleri sağlanmalı-
dır. Denetimlerin daha sıkılaştırılması 
gerektiğini düşünüyorum. Halen iş 
sağlığı ve güvenliği kanununa uygun 
olmayan işyerleri ile zaman zaman kar-
şılaşıyoruz.

Ürettiğimiz bir ürün olan acil duş 
ve göz/yüz yıkama çeşmelerinden bir 
örnek vermek gerekirse, bu sistemlerin 

işyerlerinde ya da tesislerde uluslararası 
standartların belirttiği, verimli ve doğru 
şekilde çalışmaya hazır halde tutulması 
ve bunun takibinin yapılması, gerekti-
ğinde kontrol edilerek sisteme müda-
halede bulunulması, iş güvenliği açısın-
dan hayati önem taşımaktadır. Doğası 
gereği acil duşlar gibi ilk yardım ekip-
manlarının kullanım oranı düşük olma-
sına rağmen, ihtiyaç halinde çalışmaya 
hazır halde tutulması hayati öneme 
sahiptir. Bir acil duşa, haftalık kontrol-
ler için çalıştırılması hariç belki aylarca 
hatta yıllarca ihtiyaç duyulmayacaktır. 
Fakat gerçekten acil duşa ihtiyacı olan 
bir iş yeri çalışanı, o anda acil duşun işini 
iyi yapacağından emin olmak isteyecek 
ve sorunsuz çalışmasını umacaktır. Çalı-
şan için bu konu hayati önem taşıya-
caktır. Acil duşları sanırım bir arabanın 
hava yastığına benzetebiliriz. Hava yas-
tığının tehlikeli bir kaza anında açılması 
ve hayat kurtarması beklenmektedir. 
Hava yastığına arabanın ömrü boyunca 
belki hiç ihtiyaç duyulmayacaktır ama 
asıl ihtiyaç anında görevini yapması 
hayati öneme sahiptir. 

Bu sebeple, sadece mevzuata 

uymak amacıyla bir acil duş temin 
edip, fabrikanın bir köşesinde çürü-
meye bırakmak aslında iş güvenliği 
konusunda hassas olduğumuzu gös-
termez. O ürünün periyodik kontrolleri-
nin yapılması ve daima kullanıma hazır 
halde tutulması önemlidir.

Yürürlüğe giren “Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği” konusundaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Benim fikrime göre buradaki en 
önemli hususlardan birisi, artık “CE” 
belgesi yerine “EU” belgesi denilmesi 
olacaktır, esasında her ikisi de Türkçe 
olarak “AT” tip inceleme belgesi olarak 
çevrilmektedir. Fakat ürün üzerinde 
işaret olarak “CE” taşımaya devam 
edecektir. Yeni yönetmelik, ürünlerin 
izlenebilirliğini artırarak tehlikeli ürün-
lerin pazardan çıkarılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Üreticiler, uygun olmayan 
KKD'lerle ilgili bütün şikayetleri kay-
detmek ve distribütörlerini mümkün 
olduğu kadar bilgilendirmek zorun-
dadır. Yeni direktif ile her bir KKD için 
bir uygunluk beyanının hazırlanması 
zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygunluk 
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beyanları kullanıcıların ulaşabileceği 
şekilde firmaların web sitesinde ilgili 
ürünün sayfasında yayınlanması gere-
kiyor. Ürün sertifikalarının geçerlilik 
süreleri de 5 yıl olarak belirlenmiştir. 
Genel olarak faydalı olacağını düşün-
mekteyim.

Önceki 89/686/EEC direktifinin, 
(EU) 2016/425 direktifi ile yenilenmesi 
ve eski direktifin 21 Nisan 2019’dan 
sonra geçersiz olması, bazı üreticilerin 
tüm sertifikalı ürünlerinin sertifikalarını 
yeni direktife göre yenilemesi zorun-
luluğunu doğurdu. Bu da haliyle ser-
tifikalandırma ve Ar-Ge yatırımlarının 
büyük artış göstermesine neden oldu. 
Maalesef Türkiye’de birçok iş güvenliği 
ekipmanının sertifikalandırılması için 
akredite kuruluş bulunmamakta, bu 
da bizi yurtdışı onaylanmış kuruluşlara 
bağımlı hale getirmekte ve dışarıya 
mecburi döviz çıkışına neden olmak-
tadır. Bir üretici firma olarak tüm “CE” 
belgeli ürettiğimiz ürünlerin sertifika-
larını yeni direktife göre Nisan ayından 
önce yeniledik. Piyasadaki ve standart-
lardaki bu tür yenilikleri çok sıkı takip 
eden bir ekibimiz bulunmaktadır.

Patlamaya dayanıklı ekipmanların 
öneminden bahsedebilir misiniz?

Patlamaya dayanıklı diye tabir edi-
len, yani patlayıcı ve tehlikeli atmosfer-
lerde güvenle kullanılabilen ATEX ser-
tifikalı ürünlerin öneminin son yıllarda 
daha çok anlaşıldığını ve iş güvenliği 
uzmanlarının bu konuya büyük önem 
verdiklerini görüyoruz. Ülkemizde 
yürürlüğe giren ATEX Yönetmeliği, 
“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kulla-
nılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler 
ile İlgili Yönetmelik” ile önemini daha 
da artırmıştır.

Sadece elektrikli ekipmanlarda 
ATEX sertifikası olabilir şeklinde bir 
yanılgı hakimdir. ATEX, elektrikli olma-
yan mekanik aksamlar için de gerekli 
olabilmektedir. İşyerlerinde patlamadan 
korunma dokümanı dikkatlice hazırla-
narak buna göre belirlenen Zone-Bölge 
tehlike haritasına uygun sertifika ve 
işaretlemelere sahip ex-proof ürünler 
seçilmelidir. Bu dokümanın hazırlan-
ması artık tüm patlama riski bulunan 
işyerlerinde yapılması zorunludur. 
Benim fikrime göre burada ülke olarak 
eksiğimiz, Atex sınıflandırmalarının ve 

ürünler üzerindeki kodlama sisteminin 
kullanıcılar tarafından ne anlamlara 
geldiğinin tam bilinmiyor olmasıdır. 
Ülkemizde ex-proof ürünler konusunda 
uzman insan sayısı çok az. Örneğin, bir 
ex-proof ekipmanın nasıl kullanılması 
gerektiği, periyodik kontrollerinin nasıl 
yapılması gerektiği, ürün üzerinde ne 
kullanılırsa ya da nasıl bir işlem yapılırsa 
sertifikasının geçersiz olacağı, Atex ser-
tifikasının nasıl alınacağı ve sertifikada 
yazan kodlamaların ne anlama geldiği 
birçok kişi tarafından bilinmemektedir.

Firma olarak Ar-Ge konusunda ne 
gibi çalışmalarınız bulunuyor?

Firmamız, ısı ve aleve dayanıklı 
koruyucu giysiler konusunda son tek-
nolojileri takip ederek, kaliteli ham-
madde üreticileri ile iş birliği içerisinde 
kullanıcıların ihtiyaçlarını ve riskleri 
göz önünde bulundurarak, ekonomik 
ve daha üstün korumaya sahip ürün-
ler geliştirmek amacıyla sürekli çalış-
maktadır. Geliştirilen ürünlerin Avrupa 
standartlarına uygunluğunu onaylan-
mış kuruluşların laboratuvarlarında 
kanıtlayarak belgelemekteyiz.

Ürettiğimiz acil duş ve göz/yüz 
yıkama sistemleriniz konusunda kulla-
nıcının isteklerine nokta atışı çözümler 
getirerek ve ürettiğimiz yeni nesil geliş-
miş acil duşlarımızın konfigürasyonla-
rında değişiklikler yaparak, kullanıcının 
ihtiyacı olmadığı bir özelliğe boşuna 
ücret ödemesinin önüne geçerek, 
kullanıcıyı sadece ihtiyacının olduğu 
çözüme en ekonomik bir şekilde ulaş-
tırmak en temel amacımız olmakta ve 
bunun için üretimimizde sürekli iyileş-
tirmeler yapmaktayız.

Müşteri ihtiyaçlarını detaylıca ana-
liz ederek, özelleştirilmiş mühendislik 
ve dizayn çalışmalarımızı gelişmiş üç 
boyutlu katı modelleme yazılımlarımız 
ile müşterilerimizin değerlendirmesine 
sunuyoruz. Böylece, müşterimiz ürünün 
tesisleri için uygunluğunu daha kolay 
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analiz edebilmekte ve buna göre proje 
planlamasını yapabilmektedir. Acil 
duşlarda standartların gerekliliği olan 
16-38 C sıcaklıkta temiz su sağlama 
zorunluluğu ile ilgili, su şebekesinin ya 
da elektrik hattının olduğu ya da olma-
dığı tesislerde ılık su sağlayabilmek için 
ısıtma-soğutma ve izolasyon teknoloji-
leriyle ilgili araştırma geliştirmelerimiz 
olmakta ve geliştirilen çözümler ürün-
lerimize uygulanmaktadır.

Ayrıca, firma olarak piyasayı, son 
teknolojileri, standartları, müşteri ihti-
yaçlarını sürekli gözlemleyerek üre-
tilebilecek yeni katma değerli ürün 
arayışında bulunmaktayız. Üretimini 
uygun bulduğumuz ürünlerin gelişti-
rilmesi konusunda gerekli çalışmaları 
yapmaktayız.

Sektörünüzde görmüş olduğunuzu 
sorunlar ve çözüm önerileriniz 
nelerdir?

EN standartlarına göre sertifikasız, 
“CE” işaretsiz, standartların gereklilikle-
rini karşılamayan kalitesiz ürünler ya da 
halihazırda sahip olduğu sertifikasına 
uygun üretilmeyen ürünler, örneğin 
sertifikada belirtilenden farklı bir yarı 
mamul ya da hammadde kullanılarak 
olabilir, son kullanıcılar ve satıcılar açı-
sından risk oluşturmaktadır. Örneğin, 
bir koruyucu giysinin komple giysi ola-
rak onaylanmış kuruluşlarca test edile-
rek, güncel standartlara göre testlerden 
geçtiği takdirde “CE” belgesi almaya 
hak kazanarak, giysinin etiketine de 
“CE” belgesi basılarak piyasaya sürül-
mesi ülkemizde zorunludur. Fakat nadi-
ren de olsa, koruyucu giyside kullanılan 
yarı mamul üreticisinin, yani kumaş üre-
ticisinin, kumaşa aldığı belge ile komple 
dikilmiş, bitmiş bir giysinin piyasaya 
sürülmesi ile karşılaşabilmekteyiz. Bu 
konuda tüketicilerin ve satıcıların çok 
dikkatli olması gerekiyor.

Örneğin, EN ISO 11612:2015 belgeli 
bir kumaş ile ürettiğiniz bir koruyucu 

giysinin, “CE” belgesi olmadan ve 
komple giysi olarak EN ISO 11612:2015 
sertifikasına sahip olmadan satılması 
yasal değildir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nün bu konuda çok faydalı 
çalışmaları mevcut. Güvensiz olduğun-
dan şüphelenilen, “CE” işareti olma-
yan, bitmiş ürüne sertifikası olmayan 
veya sertifika süresi dolan, daha önce 
bahsettiğim türde ki ürünlerle karşı-
laşılması durumunda, herkes duyarlı 
olarak mutlaka İSGGM web sitesinden 
veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik İleti-
şim Merkezi ALO 170’e ihbar / şikayette 
bulunmalıdır. Böylece yetkililerin piyasa 
gözetimi ve denetimini uygulamasına 
üretici, satıcı, ithalatçı, tüketici olarak 
katkı sağlayarak daha güvenli ürünler 
ve dürüst bir rekabet ortamı sağlana-
bilir.

İthalatçı firmaların ise ithal etmeden 
önce ithal edilecek ürünün güvenliği ve 
sertifikalarının geçerliliği, güncel stan-
dartlara ve direktiflere göre sertifikası-
nın olması ve ürün üzerinde “CE” işareti 
bulunması hususlarına dikkat etmeleri 
gerekiyor. Kişisel koruyucu donanım-
lar ve koruyucu giysilerde ürün etiketi 
çok önemlidir. Aldığınız ürünün kim-
lik kartıdır. Etiketin üzerinde bulunan 
bilgilerin doğruluğu ortaklaşa olarak 
üretici ve satıcının sorumluluğundadır. 
Piyasa denetimi açısından son kullanıcı 

ve yetkili kurum ve kuruluşlar ürün ve 
etiketinin doğruluğunu denetlemekle 
yükümlüdürler.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Firmamızda üretilen ürünleri-

miz, ilgili Avrupa standartlarına göre 
Avrupa’da bulunan onaylanmış kuru-
luşlarda test edilmektedir ve güncel 
direktif ve ilgili “EN” standardına göre 
belgelendirilmektedir. Koruyucu giysi-
lerin seçiminde, giysinin içerisinde ya 
da üzerinde bulunan etiketler çok iyi 
incelenmeli, etiketler mutlaka Avrupa 
standartlarına uygun olarak basılmalı-
dır. Etiket üzerindeki bilgiler sertifikası 
üzerindeki bilgiler eşleşmeli ve ürünler 
kullanılmadan önce bu husus doğrulan-
malıdır. İş güvenliği uzmanları ve yet-
kilileri bir kişisel koruyucu ürün alırken 
sertifikalarına ve işaretlemelerine çok 
dikkat etmelidir.

Isı ve aleve dayanıklı her koruyucu 
giysi farklı bir kullanım amacına göre 
tasarlanmıştır ve farklı “EN” standart-
larına göre hazırlanmış sertifikalara 
sahiptir. Bir koruyucu giysi, diğerinin 
yerini tutmaz. Koruyuculuk seviyesin-
den, kullanılacak ortama göre en uygun 
ve ekonomik çözüm belirlenmelidir. 
Bazı durumlarda çok yüksek koruma 
seviyesine sahip olan bir ürün, çalışılan 
ortama ve işe uygun olmayabilir ve son 
kullanıcıların gereksiz masraf etmesine 
neden olabilir. n
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