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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUTLULUK GETİRİR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ülkemizin gelişmesini simgeleyen en önemli 

yatırımlardan ve Hema Grubunun en görkemli 
projesi olma sıfatını uzun yıllar sürdürecek bu 
iddialı projede bir arada bulunmaktayız. Teknik 
özellikleri ile İstanbul’un Pırlantası ismine layık bir 
proje olan çalışmalarımızı, evrensel değerlerle 
ifade edilen OHSAS/TS 18001 belgelendirmesi ile 
kanıtlamayı amaçlamaktayız. 

 
 
 
 
 
 
 Teknik problemler kadar önemli olan İş Sağlığı ve 

Güvenliği çalışmalarımızın OHSAS/TS 18001 ile 
belgelendirilmesi bütün çalışanlarımızın gururu 
olacaktır. 

 
 
 

Türk emek ve bilgisi olarak dünyaya örnek olacak 
bu çalışmalarımızı insana verilen özel önemle 
tamamlamak en büyük arzumuzdur. 
Hep birlikte daha güzel bir yaşam için, bu projede 
emeği geçen çalışanlarımıza katkılarından ve iş 
sağlığı ve güvenliğine gösterdikleri uyumdan 
ötürü teşekkür ederim. 
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Derleyen: ESRA KABAN – BİLGİN CANDEMİR 
 
İngilizce Occupational Health & Safety (Administration) 
Management  System cümlesindeki kelimelerin başharflerinin 
bir arada okunması ile elde edilen bu ifadeye İngiltere 
Standartlar Enstitüsü(BSI)’in 18001 kodu ile değerlendirmesi 
sonucu İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetim Sistemi Standardı 
oluşturulmuştur. Genel anlamı ile iş sağlığı ve güvenliğinin 
uluslar arası tescilidir.  Diğer ISO ‘dan tescilli yönetim sistemleri 
standartları (ISO 9001, 14001, 22000) gibi sonuç itibari ile 
sürdürülebilir yaşam standardının şekillenmesi, daha açık ifade 
ile insanca yaşamanın asgari koşullarının dökümante 
edilmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemine uygunluk 
için şu unsurların oluşması gerekir: İş Sağlığı ve Güvenliği 
Politikası, Planlama, Uygulama ve Operasyon, Kontroller ve 
Kusur Giderici Eylemler, Yönetimce Gözden Geçirme ve Sürekli 
Geliştirmedir.  
Etkin ve iki taraflı iletişim, zamanında raporlama İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi için önemlidir. Bunlar, risk yönetimi süreci 
içinde her bir adımın en önemli parçalarıdır ve bir çok hukuksal 
davalarda (yargılamada) kanunen de ihtiyaç duyulur.  
Bu sistemde, İş Sağlığı ve Güvenliği  organizasyonu, ilgili İş 
Sağlığı ve Güvenliği bilgilerine ihtiyaç duyan herkes tarafından 
paylaşıldığını kanıtlamak için prosedürler olmalıdır. Bu bilgi 
ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılandığını 
kanıtlamak için düzenlemeler gereklidir. Bu aşamada danışma 
kavramı ortaya çıkar, danışma ile çalışanlar ve diğer ilgililer bu 
konulara direk girmiş olurlar. Çalışanlar ve diğer ilgilerle 
danışmanın yararlarını şöyle sıralayabiliriz;  
Sağlık, emniyet ile ilgili bilginin çalışanlar, müteahhitler ve 
ziyaretçiler ile paylaşılması,  

 Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği risklerinin çözümü 
konularında, katkılarını ve görüşlerini belirtmek için fırsat 
sağlanması,  
 İlgililerin görüşleri değerlendirilerek bu görüşlerden 
yararlanılması , 

Çalışanlara danışma şu durumlarda olmalıdır.  
 İşyerinde, iş metodu veya sisteminde, kullanılan maddelerde 
değişiklik olduğunda,  
 Sağlık ve emniyet riskleri değerlendirildiğinde,  
 Riskleri indirgeyen veya elimine eden tedbirler hakkında 
kararlar verildiğinde  
 Risklerin izlenmesi için prosedürlerde değişiklik veya yenileme 
olduğunda,  
 Çalışanların refahı için tesisler ile ilgili kararlar verildiğinde,  
 Danışma prosedürleri hakkında kararlar verildiğinde,  
 Yeni bilgiler gündeme geldiğinde danışma yapılmalıdır.  

Danışma mekanizması;  
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, serbest formlar ve temsilciler 
vasıtasıyla oluşturulur. 

                                                                             Devamı gelecek sayıda 
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TANIM     Düşme riski olan yerlerde çalışanı düşmeye 
karşı korumak amacıyla kullanılan kemer ve halatlardan 
oluşan güvenlik malzemesidir. 
YAPISI    Çalışanı belinden emniyetli bir şekilde 
kavrayan, omuz askıları sayesinde vücudun ergonomik 
yapısına uyum sağlayabilen, kemer kısmı ile sabit 
nesnelere tutturmaya yarayan halat veya emniyet askıları 
bulunmalıdır. (EN355, 360, 361) 
Kemerlerin arka kısmında çalışanın belini rahatsız 
etmeyecek şekilde kuvvetlendirici destek parçası ve 
kemer ile ,irtibatlı , kasıklardan göğüsten , omuzdan ve 
sırttan tutan askılar vardır. 
Kemerlerin üzerinde alet çantası ve torba takılabilecek 
yerleri bulunmalıdır. 
Emniyet kemerleri ve askıları deri, suni veya doğal 
elyaftan mamul örgülü malzemeden veya deri ve örgülü 
malzemelerin birbirlerine takviye edilmiş şekilde imal 
edilmeli ve üzerinde bulunan metal parçalar  ( toka, halka, 
perçin vb.) paslanmaz malzemeden üretilmiş 
olmalıdır.(EN 362) 
Paraşüt tipi emniyet kemerinde kemer ile irtibatlı 
kasıklardan, göğüsten, omuzlardan ve sırttan tutan 
askıları olmalıdır. Kemer ile birlikte üzerinde bulunan 
toka, halka emniyet halatı (EN 353) ve askıların minimum 
1500 kg'lık taşıma mukavemeti olmalıdır.  
  
Emniyet kemeri kullanımları çoğu zaman çalışanlara zor 
gelse de olası kazalarda can yeleği rolü oynayacağı 
düşünüldüğünde emniyet kemeri kullanımının önemi 
ortaya çıkmaktadır. 
Yüksek bölgelerde yapılan çalışmaların vazgeçilmezi olan 
emniyet kemerleri, bizleri hayata bağlayan en önemli 
halkalardan biri olmaktadır. 
Her yeni gün sevdiklerimizle birlikte uyanabilmek 
istiyorsak, hayata sımsıkı bağlı kalabilmek istiyorsak, 
içimizden gelerek emniyet kemeri kullanmalı ve tüm 
gereklerini yerine getirmeliyiz. 
 
Unutmayın siz, biz ve aileniz için değerlisiniz. 
          Derleyen: UĞUR ERDEM 

 
 
 
 
Derleyen: Şule ALKAN 
 

Avrupa Birliğine giriş sürecinde yoğun yasal 
çalışmaların yapıldığı ülkemizde İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda evrensel değerlere 
uygun çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 
bağlamda hedefimiz yalnızca Hattat İnşaat 
Diamond of İstanbul Projesinde değil tüm 
Hema Grubunda İSG kültürünü yaymak ve 
en önemlisi de bu kültürü önce üst yönetime 
daha sonra da tüm çalışanlarımıza 
benimsetmektir. 
iSG Sistemiyle ilgili başarılı çalışmalarımızı 
2007 yılına da taşıyabilmek dileğiyle… 
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MG İnşaat 
 Hüseyin ERKAN (Formen) 
 
MG İnşaat 
 HACI İNAT (Çevre Düzenleme) 
 
Hattat İnşaat 
 ALİ YÜZER (Kule Vinç Opt.)  
 
Hattat İnşaat 
 Ercan GÖKHAN (Puantör) 
 
Çalışmalarında Güvenli Çalışmayı ilke 
edinen, örnek davranışları ile Ayın 
Güvenli Çalışanları seçilen 
arkadaşlarımızı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 
 
    İSG Birimi 
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 Kağıt mendili kumaş mendil gibi günlerce buruşuk şekilde cebinde 

taşır 
 Serçe parmağını kulağına sokup iyice sallayarak karıştırır. 
 Nezle olunca tuvalet kağıdını uzun bir şerit yaparak kullanır.  
 Trafikte ambulansın peşine takılıp kalabalıktan kurtulup uyanıklık 

yaptığını zanneder. 
 Konuşma yeteneği olan hayvanlara ilk olarak küfür etmesini öğretir.  
 Çocuğu yanlışlıkla elini kestiği veya düştüğü için ağladığında elini 

kesti veya düştü diye çocuğunu döver. 
 Kürdanla dişini karıştırıp önce çıkarıp bakar, sonra tekrar ağzına 

koyar. 
 Evinde bulunan saksıların dibini kül tablası olarak kullanır. 
 Çorabının kirlenip kirlenmediğini burnuna götürüp kısa süreli 

koklayarak anlayan kişi temizliğine düşkün biri tanırız. 
 Daha birinci telefon zili çaldığında telefonun başına dikilir ama açmak 

için ikinci kez çalmasını bekler. 
 Cebinden çıkardığı paraların içinde en eskisini özenle arayıp 

bulduktan sonra para üstü verir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUTLULUK GETİRİR 

 
 
 
 
             1971 Edirne-Uzunköprü 
D            doğumludur.İkiz çocuk 
            babasıdır. HAYIR 
            kelimesi  Hakan beyde 
            ayrı bir anlam kazanır. 
Şantiyeci olarak yaşamak, yaşam tarzıdır. 
Etrafındakilerle ve çalışanlarla her şartta 
uyum kurması, daima güler yüzlü ve pozitif 
ruh halini karşısındakine yansıtması ile 
özeldir. Hakan beye yaşam boyu mutluluk 
ve başarılar dileriz. 

AHMET KANGA (KALIPÇI) 1 KASIM 
TAHİR AKTAŞ (DEMİRCİ) 1 KASIM 
TANER KAYA (KALIPÇI) 5 KASIM 
KENAN ÖZDEMİR (KALIPÇI) 6 KASIM 
TAHİR GEBEŞ (KALIPÇI) 16 KASIM 
MEHMET KÖKTAŞ (KALIPÇI) 16 KASIM 

CELAL YILMAZER (KULE VİNÇ OPT.) 1 KASIM 
MUHAMMET YILDIZ (PUANTÖR) 1 KASIM 
SERKAN DAYANIKLIOĞLU (HARİTA MÜH.) 5 KASIM 
ŞULE ALKAN (İSG KOORDİNATÖRÜ) 28 KASIM 

 Diş fırçasıyla dişini fırçalamayıp da saçını 
boyamak için kullanan birini görürseniz, o 
saçını seven bakımlı biri bizdendir. 

 Kağıt paraların üzerine not alır ve parayı 
harcadığı 
 için notu kaybeder (Paranın ön yüzüne 
tehlike anında arkayı  
çeviriniz yazıp anında çevirince de şimdi 
değil salak tehlike  
anında yazanlardan bahsediyoruz ) 
 
LÜTFEN SİZ YAYA GEÇİDİNİ 

KULLANINIZ ☺ ☺ ☺ 


