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Sahayive üniversiteyitaniyanbir mühendis
Bilgin Cande.mir, yillarca sahada iSG çalismalarini yakindan takip etti, yürüttü ve simdi de
üniversitede ISG dersleri veriyor. Deneyimlerini gençlere aktariyor.
Sayin Candemir, tSG alanina yönel.
menizin sebebi nedir?
tik çalisma hayatina

basladigi m Kara-

bük D.Ç.'de hiç de farkinda olmadan
agir sanayinin içinde yasadim. Hemen
sonraki Erdemir Zübeyde Yüksek
Firini'nin montajinda is güvenligi
kurallarini ögrenmeye basladigimda,
dudagimin uçukladigini hiç unutmam.
Uzun yillar mühendislik, yöneticilik ve
kendi isimin yöneticiligini yaparken,
hep isimin tamamlayici bir kismi tSG'yi
göz ardi etmedigimden olsa gerek,
ciddi anlamda bir kaza yasamadim.
Deneyimlerimle kazandigimiz bilgileri
bizden sonra gelenlere aktarmanin
bir borç oldugu inancini her zaman
tasimisimdir. Bu anlayisla bizden öncekilerden emanet aldiklarimizi, bizden
sonrakilere aktarma borcumu tSG ile
veriyorum diye düsünüyorum.

.
--

Sanayideki uygulamalari yakindan
taniyan biri olarak ilk basladiginiz
günlerden bugünlere, ülkemizde tSG
alaninin gelisimini nasil degerlendiri.
yorsunuz?
'Rüyamda görsem inanmazdim' dense
de bu konuda çok degisiklik yasadigimiza inaniyorum. Bana göre sihirli sözcük
'müsteri memnuniyeti'dir. Bu kültür,
bütün üretim tekniklerini, hatta yasam
tarzimizi degistirdi diyebilirim. tnsan
odakli çalisma hayatinin, bütün teknolojik gelismelere, robotlasmaya ragmen
öne çikma basarisini göstermekte olmasi bunun ispatidir diye düsünüyorum.
1987 senesinde Japon çalisma hayatini
yakindan görme firsatim oldugunda; bu
kadar dar alanda istihdam problemini
nasil çözüyorlar diye ilgilenirken, bir de
gördüm ki inanilmaz bir yogunlukla robotlasma için çalisiyorlar. O zaman bir
seyler kafamda yer degistirdi ve dedim
ki asil olan, verimli üretim tekniklerini
insanlarin mutlulugu için gelistirmek.
Bu anlamda ülkemizde çok uzun bir yol
görünüyor diyebilirim ama en iyimser
oldugum taraf dünyaya açik olmamiz.
Evrensel boyutta deger olmak için iyi
çabaliyoruz, bu da bana umut veriyor,
mutlaka basaracaglZ. tSG kültürü tabi
multidisipliner bir kültür. Yalnizca
iSG de bir yerlere gelmek hayalolur.

is sagligi ve güvenligi, nasil
tek basma bir ilim dali degilse,
üniversitelerdeki iSG alamndan
önce üniversitelerimizi ve
sistemi sorgulamakta fayda
var diye düsünüyorum.
Ekonomide ilk ögrendigim risk

= kar

/ zarardi. Yani riski kar'da tutmak için
zarar etmemeyi bilmeniz lazim.Bu
konu is güvenliginegelip dayandiginda
tehlikeleri bilmeliyizki, güvenli is yapalim seklinde anlam kazaniyor.Düsünüyorum da sanayi devriminin içinde insanlar çok eziyet çekmisler. Geçmisten
gelecege bir köprü kurarsak, teknoloji
ne kadar gelisirsegelissin,insan daha
önemli hale geliyor.Bunun yolu da is
sagligive güvenligindeteknikler gelistirmekten geçiyordiyebiliriz.
Su anda, üniversitede tSG alaninda
ders veriyorsunuz. üniversitelerdeki
tSG egitimini yeterli görüyor musunuz?
Hayir, yeterli görmüyorum ama is
sagligi ve güvenligi, nasil tek basina bir
ilim dali degilse, üniversitelerdeki tSG
alanindan önce üniversitelerimizi ve sistemi sorgulamakta fayda var diye düsünüyorum. Ülkemizde üniversitelerimiz
ile sanayi, maalesef istenilen düzeyde
degiL.Sebepleri konumuz disinda. Günümüzde tSG sadece meslek yüksek
okulu içinde bir bölüm. Tekniker yetistiriliyor, pratiklik ve uygulamaya yönelik bir egitim veriliyor. Piyasanin bu
konudaki ihtiyacina ikinci olarak cevap
veren Yildiz Teknik Üniversitesi'nden
sonra kisa zamanda çok sayida üniversitede bu bölümü n açilmis olmasi,

ihtiyacin büyüklügü hakkinda bilgi vermektedir.
Bunun yaninda tSG konusunda proje
üreten, program yapan ve kritik noktalarin analizini yapan, çözüm önerileri gelistirebilen, tasarim yapabilen, istatistik
degerleri yorumlayabilen ve ekonomik
degerleri ölçümleyecek, bütçe yapabilecek, lisans düzeyinde eleman yetistiremiyoruz. Lisansüstü ve doktora çalismalari da birkaç üniversitede özverili birkaç
ögretim üyemizin çabalari ile sinirlidir.
Niye lisans seviyesinde egitim olmali?
çünkü sonrasinda bir meslek odasi donanimi ve meslek sonrasi bilgilendirme
egitimlerinin devami olacak, meslek
haklarinin korunmasi ve gelismesi saglanacak gibi konulari siralayabiliriz.
tSG alaninda çalisan ve bu alana ilgi
duyan genç meslektaslariniza neler
önerirsiniz?
Saniyorum ben de benden öncekiler gibi
davranmaya basladim; 'çok çalismak lazim'. 'Çalisiyorum ama bir gelisme yok,
daha nasil çalismaliyim' diyenleri duyuyor gibiyim. tste burasi önemli; çalismamlZl ölçmek, basarimizi sinamak yani
performansimlZl devamli ölçmek durumundayiz. Kimse bize sunu yaparsan
basarili olursun demez hatta basarili 01mamamiz için tuzaklar kurulur. ts sagligi
ve güvenlikçisi olarak basari, çalistigimiz
yerin kaza risklerini iyi degerlendirmek,
olasi kaza ve insan hareketlerini tespit
edip, zamaninda önlem al(dirt)maktir
diyebiliriz. Tabi su konuyu da atlamak
istemem; insani anlamak için gayret sarf
etmeliyiz. Saniyorum bunlari yaparsak
basari kendiliginden gelir.
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BilginCandemir
kimdir?
YTÜ makine mühendisliginden mezun
olduktan sonra, Karabük D.Ç., Erdemir, Asil Çelik ve Çolakoglu Metalurji
ve Sivas D.Ç.'de makine mühendisi
ve yönetici olarak çalisti. is güvenligi
uzmanligi ve danismanlik yapti. Halen
iSG alaninda danisman ve YTÜ iSG
Bölümü'nde ögretim görevlisi olarak
hayatini sürdürmektedir.
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