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Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ve MURAHHAS AZA

İş Güvenliği Bir Yönetim 
ve Liderlik Meselesidir. İnsana VerİLen Değer

Günümüz dünyasında ‘‘insana verilen değer”,  
toplumların gelişmişlik düzeyinin de önemli bir 
göstergesi durumundadır. 

Yaşadığımız toplumun bir parçası olan ‘‘İş 
Dünyasının”,  kendisini böyle bir gerçeğin 
dışında düşünmesi mümkün değildir. 

Günümüzün realitesi olan ekonomik,  sosyal 
ve çevresel faktörlerdeki hızlı değişim,  birçok 
yeni riski ve aynı zamanda fırsatı da karşımıza 
çıkarmaktadır. 

Bugünün ve geleceğin başarılı şirketleri; bu 
değişimi iyi algılayan ve yorumlayan,  ortaya 
çıkan riskleri yöneten,  fırsatları değerlendiren 
ve sonuç olarak tüm paydaşları için uzun 
süreli değer yaratmayı başarabilen,  kısacası 
‘’sürdürülebilir” olan şirketlerdir. 

Sürdürülebilirlik olarak tanımlanan bu olgunun 
önemli bileşenlerinden biri de ‘’İş Sağlığı ve 
Güvenliğidir”. İnsana verilen değer ve moral 
boyutlarının ötesinde kazalar neden oldukları 
ekonomik kayıplar nedeniyle de büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu noktadan hareketle şirketimiz bünyesinde 
yürütmekte olduğumuz ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği” 
uygulamalarını daha ileri seviyelere taşımak 
amacıyla ‘’Sıfır Kaza Projesi” adıyla bir proje 
başlatmış bulunmaktayız. 

Hedefimiz, önce insan, önce güvenlik sloganıyla 
“‘Sıfır Kaza ve Sıfır Meslek Hastalığıdır”. 
Biliyor ve inanıyoruz ki tüm kazalar ve meslek 
hastalıkları önlenebilir.

Sağlık ve güvenlik konusunu, şirket 
kültürümüzün bir parçası haline getirmeyi 
ve onun da ötesinde bir yaşam biçimine 
dönüştürmeyi amaçlıyoruz. 

Bu konudaki hedeflerimizin, hassasiyetimizin ve 
kararlılığımızın organizasyonumuzdaki herkes 
tarafından anlaşılmış ve kendi sorumluluk 
alanında hayata geçirilmiş olması son derece 
önemlidir. 

Başarı, peşinde koştuğumuz sonuçlara yönelik 
sorumluluğu paylaşmada göstereceğimiz 
isteklilikten kaynaklanacaktır.  

Bu konuda gereken desteği ve özeni 
göstereceğinize olan inancım tamdır.

Hepinize kazasız, sağlıklı ve mutlu günler 
diliyorum.

iŞ GÜVENLİĞİYÖNETİMİN MESAJI



önce insan, önce güvenlik

Sıfır kaza

önce insan, önce güvenlik

Sıfır kaza

6 7

PARSAN SIFIR 
KAZA YAKLAŞIMI

PARSAN, yürütmekte olduğu İş Sağlığı 
ve Güvenliği uygulamalarını bir ‘‘yönetim 
sistemi” çerçevesinde ele alarak ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni araç ve uygulamaları 
da hayata geçirerek, şirket genel yönetim 
prensiplerine entegre olmuş bir ‘‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi” kurmak, amacıyla, 
2013 yılında ‘‘Sıfır Kaza Projesi” adıyla bir 
çalışma başlatmıştır.

Sıfır Kaza Projesi, özünde bir kültür değişimi 
projesidir. Mevcut çalışma alışkanlıklarının daha 
sağlıklı ve güvenli olanlarla yer değiştirmesi 
amacıyla bir yandan fiziksel ve organizasyonel 
koşulların iyileştirilmesini bir yandan da 
tüm çalışan kadrosunun risk algısı ve bilinç 
düzeyinin yükseltilmesini hedeflemektedir. 

PARSAN, ancak böylelikle tüm çalışanlarının 
motive olduğu, aidiyet duygularının 
kuvvetlendiği daha verimli ve sürdürülebilir bir iş 
ortamı oluşturulabileceğine inanmaktadır.

Çalışanların ve ilişki içerisinde bulunulan 
tüm tarafların (paydaşlarının), yürütülen 
faaliyetlerden kaynaklanan nedenlerle 
sağlığını, fiziksel bütünlüğünü ve hatta hayatını 
kaybetmesine izin verilemeyeceği bir ilke olarak 
benimsenmiştir.

Bu nedenle PARSAN, ‘‘Sıfır Kaza Yaklaşımı ve 
Yönetimini”, ahlaki, vicdani, ve aynı zamanda 
bir profesyonel sorumluluk meselesi olarak 
görmektedir. 

‘‘Amaç, Sıfır Kaza Yaklaşımı” adıyla anılan 
bu sistemi sürekli geliştirmek ve neticede 
Sürdürülebilir Sıfır Kaza ve Meslek Hastalığı” 
hedefine ulaşmaktır.
 
Sıfır Kaza Yaklaşımı ve İSG Yönetim Sistemi 
oluşturulurken uluslararası endüstri 
standartlarında kabul görmüş ve başarıya 
ulaşmış iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 
hayata geçirilmesi planlanmış ve aynı zamanda 
OHSAS 18001 Standardının gereklerine uygun 
bir sistem tasarlanmıştır.

iŞ GÜVENLİĞİ SIFIR KAZA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Görevimiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına 
önem vererek, malzeme temininden mamul sevkıyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde 
insan sağlığını ve güvenliğini koruyan tedbirleri almak ,sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını 
sağlamaktır.

Hedefimiz,

Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Parsan kalite ve çevre politikasına 
uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde insan sağlığına ve güvenliğine yönelik 
olumsuz etkileri ,tehlikeleri kaynağında yok etmek veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmek ve iş 
güvenliğini sağlamaktır.

İSG Politikamız,
• Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği Şirket 
Kültürü oluşturmak.
• Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili 
politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ile
organizasyonel yapılanmaları oluşturarak, sürdürmek.
• Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlarla uyumlu olmak.
• Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm riskleri tesbit ederek, tanımlamak ve bunlara uygun risk ve tehlike 
yönetim sistemlerini kurarak, uygulamak.
• Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanımlarını sağlamak.
Tüm personel için uygun İSG eğitimini sağlamak.
• İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programını oluşturmak.
• İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
• Çalışanlar için yakın ve düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak.
• Tüm ihmal ve olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların 
uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta işe geri 
dönmesini sağlamak.
• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler 
koymak.
• İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek ,sürdürülebilir ‘’ Sıfır İş Kazası ‘’ hedefine ulaşmayı sağlamak.

Değerlerimiz,
• İş Sağlığı ve Güvenliği yasal standartlarının tavizsiz gözetildiği ,sürekli iyileştirme sürecinin etkin 
olduğu iş yeri çalışma şartlarını hayata geçirmek,
• Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri 
taleplerinin ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmektir.

Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ve MURAHHAS AZA

iŞ GÜVENLİĞİİSG POLİTİKASI
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İŞ GÜVENLİĞİNDE ALTIN KURALLARIMIZ 
Altın Kurallar, PARSAN genelinde meydana gelen kazalardan çıkardığımız dersler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Sıklıkla yaşadığımız kazalar ile bu kazaları önlemeye yönelik basit, ancak etkili yöntemleri hatırlatmayı ve uygulamayı 
amaçlamaktadır.

PARSAN olarak biliyor ve inanıyoruz ki ; ‘‘tüm kazalar önlenebilir”. Altın Kurallar, güvenlik kültürümüzü güçlendirmemizde 
gözle görünür katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımız tarafından anlaşılmalı ve sürekli olarak 
uygulanmalıdır.

Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ve MURAHHAS AZA

Kişisel Koruyucu Donanım
Çalışma alanında ve/veya herhangi bir faaliyeti yürütürken, standart ve işin risklerine uygun kişisel koruyucu 
donanımı eksiksiz kullanırız.

Emniyete Alma (Kilitleme - Kart Asma)
Enerjisi (tüm enerji türleri) kesilip gerektiği gibi emniyete alınmamış hiçbir ünite ve/veya ekipman üzerinde 
bakım, onarım, temizlik, montaj vb. faaliyetleri yürütmeyiz.

Çalışma İzni
Kapalı alanlara giriş, yüksekte çalışma, ateşli işler ve kazı gibi izin gerektiren hiç bir faaliyeti, ilgili birim amiriyle 
birlikte risk değerlendirmesi yapmadan ve gerekli önlemler alınarak izin formu düzenlenmeden başlatmayız.

Mobil Araçlar ve Sürüş Güvenliği
Yetki ve ehliyetimizin olmadığı hiç bir araç veya mobil ekipmanı kullanmayız. Fabrika içi ve dışındaki hız 
sınırlarına ve diğer trafik kurallarına, güvenli yükleme ve boşaltma prosedürlerine, araçlara güvenli yaklaşma 
mesafelerine uyarız.

Tertip – Düzen 
Çalışma alanını sürekli temiz ve düzenli tutarız.

Yüklerin Kaldırılması ve Taşınması
Tüm kaldırma faaliyetlerinden önce ekipman ve aparatların uygun durumda olduğunu kontrol ederiz. Asılı 
yüklerin altında durmayız veya altından geçmeyiz.

Alet ve Ekipman Kullanımı
Eğitimini almadığımız ve amirimiz tarafından yetkilendirilmediğimiz hiç bir alet veya ekipmanı kullanmayız. 
Ekipmanların güvenlik sistemleri ve aparatlarını devre dışı bırakmayız. Arıza durumlarında yetkili personeli 
bilgilendiririz.

Güvensiz Durum ve Davranışlar
Kendimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve sahamıza erişme imkânı olan herkesin güvenliğini önemseriz. 
Güvensiz durumlara müdahale etmek ve durdurmak hepimizin görevidir. Tüm güvensiz durumları ve ucuz 
atlatmaları (ramak-kala) derhal raporlarız.

Değişim Yönetimi 
Üretim sürecindeki her türlü değişiklik, yönetimin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirilir. Bilgilendirme 
ve yetkilendirme olmadan herhangi bir değişiklik yapmayız. Ortaya çıkan plansız değişiklik durumlarında derhal 
yönetimi bilgilendiririz. Tüm değişiklikler risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesini gerektirir.

Altın Kurallar, hepimizin sağlık ve güvenliğiyle ilgilidir. Bu kurallara uymak ve 
çalışma arkadaşlarımızın da uymasını talep etmek sorumluluklarımızın önemli 
bir parçasıdır. Tecrübelerimiz göstermektedir ki yaşadığımız birçok kazanın temel 
nedenleri arasında bu kuralların göz ardı edilmesi yatmaktadır. Bu nedenle, 
kurallara uyulmama durumunda disiplin uygulamaları tavizsiz devreye girecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kurulu, yönetim sistemimizin 
temel taşlarından biridir. İSG 
Kurulu mevzuatta belirtilen 
görevler, toplanma sıklığı ve 
çalışma düzenine uygun olarak 
çalışır. 

İSG Kuruluna Sn.Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı-Murahhas Aza                        
Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ’nin 
başkanlık yapmaktadır.

Mevzuatta kurulda bulunması 
gereken üyelere ek olarak 
İSG kuruluna tüm yöneticiler 
katılmaktadır. Böylelikle daha 
hızlı karar alınmasının yanı sıra 
iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda tüm yönetim 
birimleri arasında bilgi 
paylaşımı, fikir üretimi ve etkin 
iletişim sağlanır. İş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili gözlem ve 
değerlendirmelerini almak 
üzere işçi temsilcisine ek olarak 
kurulun aylık toplantılarına 
değişik bölümlerden çalışanlar 
davet edilmekte ve bu yolla 
çalışanların kurulda daha 
etkin temsil edilmeleri 
sağlanmaktadır. 

Gerek çalışanların gerekse 
ziyaretçilerin risk bildirim ve 
ramak kala kartları aracılığıyla 
yapmış oldukları bildirimler 
de, Bölümlerin yaptığı İSG 
toplarında, İSG kurulunda 
karara bağlanmaktadır. 

Kurullar, meydana gelen 
kazaları da detaylı olarak 
inceler ve gereken düzeltici 
faaliyetleri planlar. Kurulda 
alınan kararlarla ilgili toplantı 
tutanakları birer aksiyon planı 
(Kalite geliştirme planı) şeklinde 
tasarlanmıştır. ve böylece 
düzenli olarak alınan kararların 
izlenmesi sağlanmaktadır. 

Toplantı Konuları;
• İş Kaza Demosu ve Düzeltici 
Faaliyeti
• Risk Bildirimlerinde Önleyici 
Faaliyet
• Çevre Yönetim Sistemi 
Konuları
 

İSG KURULU
iŞ GÜVENLİĞİİSG KURULUiŞ GÜVENLİĞİ ALTIN KURALLAR
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Arif Şerif 
GÜZELSOY

Önce insan, önce 
güvenlik sloganının 
genel anlamda 
düşündürdüklerini ve 
bu alandaki eylemlere 
ilişkin görüşlerimi 

özetlemek istiyorum.

İçinde var ve bağımlı olduğumuz 
doğal sistemlerin ekseninde 
ekonomik faaliyetlerimiz yer 
almaktadır. Ekonomik faaliyetler 
doğal sistemleri hem etkilemekte 
hem de onlardan etkilenmektedir. 
İstisnalar dışında dünyada uygulanan 
ekonomik sistemler, büyüme ve 
kar maksimizasyonu hedefine göre 
hareket etmektedir. Bu hususlar 
günlük yaşamımıza öylesine girmiştir 
ki, bazı kesimler tarafından adeta 
birer doğa yasası gibi görülmekte, 
bu hedefe götüren her adım doğru, 
uzaklaştıran her adım yanlış gibi 
değerlendirilmektedir. Ekonomik 
faaliyetlerin insanlar tarafından refahı 
arttırmak için yapıldığı ve varlığımızın 
doğaya bağlı olduğu unutulmaktadır.

Ancak devletlerin çoğunun bu 
alanlarda aldıkları tedbirler yeterli 
düzeyde değildir. Atmosfere karışan 
CO2 miktarı sürekli artmakta, 
doğaldaki yaşayan türlerin çeşitliliği 
de gitgide azalmaktadır. Bugün 
özellikle fosil yakıtların tüketiminden 
ve CO2 artışından dolayı küresel 
ısınmanın olup olmadığı değil nasıl 
önleneceği tartışılmaktadır.  

Türkiye’de de işçi sağlığı ve güvenliği 
ile çevre alanlarında faaliyetler 
olmakla birlikte yeni düzenlemelerin 
bir kısmı Avrupa Birliğine üyelik 
çalışmaları kapsamında yapılmakta, 
kimi düzenlemeler de Soma 
faciası gibi bir felaketin ardından 
gelmektedir. Diğer taraftan 
hükümetlerin desteklediği birtakım 
yatırımlar yapılırken şehirlerin doğal 
ve tarihi dokusunun ve çevrenin 
yeterince dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Bu projelerin bir kısmı 
bazı kesimleri zenginleştirirken kamu 
yararı yönünden ileriye dönük kaygılar 
yaratmaktadır. İyi kötü yapılan 
düzenlemeler ve yasalar şirketleri 
işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre 
önlemleri alanlarında iyileştirmeler 
yapmaya zorlamakta, müeyyidelere 
maruz kalmak istemeyen şirketler 
yasal gerekleri yerine getirmeye 
çalışmaktadır.

Ekonomik sistemler mevcut haliyle 
doğal kaynakların tüketildiğini ve 
doğal çevrede yaşanan tahribatı 
hesaba katmamaktadır. Devletler 
ve şirketler açısından büyüme ve 
insanlar açısından daha fazlasına 
sahip olma isteği, gereğinden fazla 
tüketimi tetiklemektedir. Bugün kar 
hanelerinde görünen miktarın bir 
kısmı, bir bakıma hesaba katılmayan 
doğal kaynaklara ve gelecekte ortaya 
çıkacak çevre etkilerine önlemeye 
harcanmayan bedellerdir. 

Mevcut ekonomik sistemin özündeki 
yetersizlik ve doğal kaynaklarda 
gözlenen tahribat tüm dünyada bir 
duyarlılık yaratmaya başlamıştır. 
Oluşturulan sivil toplum kuruluşları, 
dernekler ve organizasyonlar, 
halkı, devletleri ve belediyeleri, 
sürdürülebilirlik için önlem alınması 
yönünde teşvik etmektedir. Öte 
yandan çevresel, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde 
sürdürülebilir gelişme mümkündür.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında 
Parsan’da başlatılan ‘‘sıfır kaza 
projesi”, yasal gereklerin yerine 
getirilmesiyle yetinmeyerek, her 
kazanın önlenebilir olduğu anlayışıyla 
hareket etmeyi gerektirmektedir. Bu 
anlayış işin fıtratında kaza olabileceği 
anlayışını reddeder. Bu noktada 
bazı kalite uzmanlarının hataların 
%90’ından fazlasının sistemlerden 
kaynaklandığı mesajını hatırlatmakta 
fayda görüyorum. Bu bakış açısına 
göre herhangi bir kaza olduğunda 
öncelikle sistemleri potansiyel 
kusurlu olarak görerek çözüm arama 
anlayışına sahip olmamızın uygun 
olacağını söyleyebiliriz. 

Benimsediğimiz “önce insan, 
önce güvenlik” sloganı “sıfır kaza 
projesinin” önceliğini ve önemini 
vurgularken bir yandan da bize 
varoluşumuzla ilgili önceliklerimizi 
hatırlatmaktadır.

Bu tür projelerde sağlanan ilerleme ile 
şirketin kazancı arasında pozitif ilişki 
olduğu belirtilmekle beraber projenin 
özündeki esas motivasyonun insana 
(ve doğaya) verilen değer olduğu 
kanaatindeyim. 

Toplam kalitenin bir bölüm 
faaliyeti değil de şirketin tüm 
faaliyetlerinin sonucu ve bir bütün 
olarak tanımlanması gibi, parçası 
olduğumuz ve bütünü teşkil 
eden doğayla birlikte varlığımızı 
sürdürebileceğimizi unutmamalıyız. 
Böyle baktığımızda özel yaşamımızda, 
işimizde ve tüm faaliyetlerimizde 
enerji/su tasarrufundan zaman 
tasarrufuna, verim artışından atıkların 
azaltılmasına, kazaların ve her türlü 
hastalığın önlenmesinden yaratıcı 
iyileştirme ve geliştirme önerilerine, 
sağlıklı beslenmeden zararlı 
alışkanlıkları terk etmeye

NİçİN öNce İNsaN, öNce güveNlİk?

iŞ GÜVENLİĞİ MAKALE iŞ GÜVENLİĞİMAKALE

1960 Yılında İstanbul’da doğan Arif Şerif Güzelsoy İstanbul – 
Fenerbahçe Lisesinden 1977 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Genel 
Makine Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Aynı yıl 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği burs sınavını kazanarak A.B.D.’de 
Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı. 
Makine Tasarımı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmasını Michigan 
Üniversitesinde (Ann Arbor) 1984 yılı sonunda tamamlayarak bir süre 
üniversitenin otomotiv laboratuarında araştırma asistanı olarak görev 
yaptı. 

1985 yılında yüksek lisans bursunu karşılayan Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri (T.D.Ç.İ.) Karabük Müessesesinde tasarım mühendisi olarak 
mecburi hizmet görevine başladı. 1986 – 1987 yılları arasında askeri 
hizmetini yaptı. T.D.Ç.İ.’de çalıştığı 1988 yılında, Japon Uluslararası 
İşbirliği Ajansının sağladığı bir burs ile “çelik ürünlerin özellikleri ve testi” 
konusunda Japonya’da düzenlenen 3 ay süreli bir kursa katıldı....

...1989 yılında T.D.Ç.İ.’den ayrılarak AEG – ETİ Elektrik Endüstrisi 
A.Ş.’de Ar – Ge CAD Grup Şefi olarak çalıştı. Daha sonra 1991 – 
1992 yılları arasında CAD/CAM sistemleri alanında faaliyet gösteren 
İnformatik A.Ş.’de mekanik CAD/CAM sistemleri satış ve pazarlama 
sorumlusu olarak görev yaptı...

Direktör (Planlama 
Yatırımlar ve Satınalma) 

TÜM çALIŞANLARIMIZIN 
“öNcE İNSAN, öNcE 
GÜVENLİK” SLOGANINI 
bENİMSEDİĞİNE VE 
“SIFIR KAZA PROjESİNİN” 
bAŞARISINA KATKIDA 
bULUNAcAĞINA İNANİYOR, 
bU YöNDEKİ çAbALARINI 
GöNÜLDEN DESTEKLİYOR 
VE bU ZAMANA KADAR 
SAĞLANAN bAŞARILARI 
KUTLUYORUM.
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...1992 yılında Federal – Mogul İzmit Piston ve Pim üretim Tesisleri A.Ş.’de 
Mühendislik Departmanı Müdürü olarak göreve başladı. Buna ilaveten 
1999 – 2000 yılları arasında Federal – Mogul Sapanca Segman ve 
Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. Mühendislik Departmanı Müdürlüğü’nü de 
üstlendi. Yaptığı çalışmalar arasında ileri ürün kalite planlaması, yatırım 
ve proses geliştirme projeleri koordinasyonu, yurtdışındaki grup firmalarına 
ve bu firmalardan teknik ve teknolojik bilgi transferi gibi konular yer aldı. 
1998 – 1999 yılları arasında her iki fabrikanın muhasebe, maliyet merkezi 
muhasebesi, malzeme yönetimi, satış ve dağıtım, üretim planlama, ürün 
maliyet muhasebesi, bakım, demirbaş yönetimi, nakit yönetimi ve karlılık 
analizi fonksiyonlarını kapsayan “SAP R/3” projesini Proje Müdürü olarak 
yönetti. 
 
Federal – Mogul firmasında çalıştığı dönemde işine paralel olarak devam 
ettiği Koç Üniversitesinden 1997 yılında iş idaresi alanında yüksek lisans 
(MBA) derecesi aldı. 

2001 yılı başında Parsan Makina Parçaları ve Sanayii A.Ş.’de üst düzey 
yönetici olarak göreve başladı. 2002 Ocak - 2010 Mayıs döneminde 
Teknik ve Lojistik Direktörü ve 2010 Haziran - 2012 Eylül döneminde Teknik, 
Lojistik, Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. 2012 Ekim ayından 
bu yana Planlama, Yatırımlar ve Satınalma Direktörü olarak Mühendislik, 
Kalite, Satınalma, Planlama ve Bilgi İşlem departmanları ile yatırım 
faaliyetlerini yönetmektedir. 

Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

kadar alacağımız her önlemin ve 
yapacağımız her katkının
(karşılığı olsun veya olmasın) 
kendimize, ailemize, işimize, içinde 
bulunduğumuz topluma, insanlığa ve 
doğaya yapılmış bir katkı olduğunu 
görürüz.

Hepimiz geniş bir çerçeveden insanı 
(ve doğayı) korumak adına günlük 
yaşamımızla ve işimizle bağlantılı 
olarak neler yapabileceğimizi 
düşünmeliyiz. Örneğin yeni yapılan 
ısıl işlem tesisimizin OFU ve KRAFT 
fırınlarına göre %50-60 daha az doğal 
gaz tüketmesi ve CO2 üretimimizin 
azalması iyi bir gelişmedir. Ancak 
bundan iyisi, müşterilerimizle 
yürüteceğimiz malzeme geliştirme 
çalışmaları ile mümkün olduğu 
ölçüde kontrollü soğutmanın yeterli 
olduğu çelikleri devreye alarak ısıl 
işlem gereksinimimizi tümden 
azaltmaktır. Bu örnek vesilesi ile CO2 
tüketimimizi yakından izlemenin ve 
bunu düşürmeyi öncelikli hedeflerimiz 
arasına almanın da önemli ve 
gerekli olduğunu belirtmekte fayda 
görüyorum. 

İnsanları korumak adına verilebilecek 
bir başka örnek, ramak kala veya 
risk bildirimleri ile ilerde oluşabilecek 
herhangi bir kazanın önlenmesine 
katkıda bulunmamızdır. Şirketimizde 
ortaya çıkan kaza, risk ve ramak 
kala bildirimlerinin dağılımına 
bakıldığında istatistiki olarak ölümlü 
bir kaza gerçekleşme olasılığı olduğu 
hesaplanmaktadır. Yapacağımız bir 
bildirim sonucu önlem alınması ile 
belki de ileride gerçekleşecek böyle 
bir kazayı engellemiş olacağımızı 
unutmamalıyız. Bu tür bir bildirim 
ve önlem bugün ne kadar önemsiz 
görünse de insana verilen değer 
açısından önceki örnekte belirtilen 
önlem kadar değerlidir.

Şirketimizde başlatılan ‘‘sıfır kaza 
projesinin” başarısı için bu alandaki 
anlayışımızı, yasal gereklerin yerine 
getirilmesi sınırından öteye taşıyarak, 
bütünü gören ve insan odaklı bir 
anlayışla kalıcı olarak geliştirmemiz

gerektiğini vurgulamak istiyorum. 
Bu değişim insana, emeğe ve bilgi 
birikimine saygı, hakkaniyet ve 
pozitif iletişim temelleri üzerinde 
gerçekleşecek ve böylece gerekli 
motivasyonu sağlayacaktır. Bunun 
sonucu olarak çalışanlarımız bu ve 
benzeri projelerde katılımcı olacaklar, 
katkıda bulunacaklar ve harmoni 
içinde çalışacaklardır. 

Bu sınırlı yazı kapsamında ‘‘önce 
insan, önce güvenlik” sloganından 
yola çıkarak bu alandaki teorik

ve pratik görüşlerimi, bunların 
birbirleriyle ilişkilerini ortaya koymaya 
çalıştım. Böylece okuyucuların konuya 
ilgisine bir nebze katkıda bulunmuş 
olmayı umuyorum.

Tüm çalışanlarımızın ‘‘önce 
insan, önce güvenlik” sloganını 
benimsediğine ve ‘‘sıfır kaza 
projesinin” başarısına katkıda 
bulunacağına inanıyor, bu yöndeki 
çabalarını gönülden destekliyor ve 
bu zamana kadar sağlanan başarıları 
kutluyorum.

iŞ GÜVENLİĞİ MAKALE

TEHLİKE bELİRLEME VE 
RİSK ANALİZİ çALIŞMALARI

PARSAN Risk Analiz çalışmalarına her çalışanın katkısı bulunmaktadır.

Risk Bildirim kartları, İSG Kurul kararları, Saha Denetimleri ve Davranışsal Denetim raporları girdisi 
olarak kayıt edilmektedir.

Haftalık ve iki haftada bir olacak şekilde bölümlerle toplantı yapılarak gerekli düzeltici faaliyetler ve 
derecelendirme yapılmaktadır. 2014 yılında ziyaretçiler ve PARSAN çalışanları tarafından 601 tane 
Risk Bildirimi yapılmıştır ve %78 risk bildirimi kapatma oranı gerçekleşmiştir.

iŞ GÜVENLİĞİRİSK ANALİZİ
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KALİTE GELİŞTİRME PLANI

Risk bildirimleri sonucunda bölümler tarafından, yaptıkları düzeltici faaliyetleri ve termin tarihini 
içeren ‘’Kalite Geliştirme Planı’’ yayınlanır.

İŞ KAZASI SÜREcİ

Fabrika içerisinde revir bulunmaktadır.Yarı 
zamanlı işyeri hekimi ve tam zamanlı sağlık 
memuru bulunmaktadır.

PARSAN sınırları içerisinde meydana gelen iş 
kazası ‘’Kaza ve Olay Raporlama Prosedürü’’ 
gereğince değerlendirilir.

Kaza Süreci;

İlkyardım:
İş ile ilgili bir yaralanma sonrasında çalışanın 
işyeri hekimi, sağlık memuru, ilkyardım 
personeli tarafından yapılan müdahaleden 
hemen sonra işine dönebildiği ve çalışma 
performansını etkilemeyen kazalardır.

Tıbbi Müdahale:
İş ile ilgili bir yaralanma sonrasında çalışanın, 
uzman bir kişi (işyeri hekimi, sağlık görevlisi, 
hemşire, sevk edildiği hastane personeli)
tarafından yapılan müdahale sonrasında, 24 
saat içinde işine geri dönebildiği kazalardır.

İş Günü Kayıplı Kaza:
İş ile ilgili bir yaralanma nedeniyle çalışanın, 
hekim raporuyla görevinden 24 saatten fazla 
uzak kaldığı kazalardır.

İş Günü Kayıplı Kaza sonrasında, kaza geçiren 
personelin bağlı olduğu müdürlük tarafından iş 
kazası raporu düzenlenir ve elektronik ortamda 
GENEL ve İSG KURULU’na mail olarak paylaşılır.

PARSAN girişinde bulunan ‘’Kazasız Geçen Gün 
Sayısı’’ panosu sıfırlanır.

İş Günü Kayıplı iş kazası geçiren personel, 
istirahatten döndükten sonra ‘’KAZA DEMO’su‘’ 
çekilir ve İSG KURULU’na sunulur. Kaza posteri 
hazırlanarak yayınlanır.

iŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ iŞ GÜVENLİĞİİŞ KAZASI



önce insan, önce güvenlik

Sıfır kaza

önce insan, önce güvenlik

Sıfır kaza

16 17

KAZA POSTERİ

gelen her çalışanımızın iş 
sonunda yeniden ailesinin yanına 
giderken sağlıklı bir şekilde 
gidebilmesi hepimizin ortak hedefi. 
Sorumluluklarımız sadece işletme ile 
sınırlı değil. Çalışanlarımızın ailelerine 
karşı da sorumluluklarımız olduğunu 
biliyoruz.

Bu nedenle işlerimizi planlarken 
önceliğimiz hep insan sağlığında 
olacak. Bıkmadan usanmadan, 
hedefimize karalılıkla yürürken 
yaşadığımız küçük kazalarda 
kırgınlıklar yaşamadan hedefimize 
doğru yürüyeceğiz Hedefmize 
giderken en önemli usnsurun her 
seviyedeki çalışanın bu projeye 
katılımını sağlamak olduğunu, her 
seviyedeki çalışanın bilinç seviyesinin 
artırmak gerektiğni çok iyi biliyoruz. Bu 
doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.

Serkan TOKSOY
Bakım Onarım Müdürü     

“Eğer bir işi 
güvenli bir şekilde 
yapamayacaksak o işi 
hiç yapmayacağız”

4 Haziran 1975 Ankara doğumlu olan Serkan TOKSOY, İlk ve 
orta öğrenimini İstanbul da tamamladı.1998 yılında YTÜ Elektrik 
Mühendisliğinden mezun oldu. 1,5 sene kadar Asansör teknolojileri 
üzerine çalıştı.

Askerlik görevi ardından 20.11.2000 tarihinde Elektrik Bakım Mühendisi 
olarak işe başladı. 2005-2011 yılları arasında Elektrik Bakım Şefliği 
görevini yürüttü. 2011 Mayıs dan itibaren BKO Müdürlü olarak görev 
yapmaktadır. Enerji Yöneticisi (2006 yılından itibaren)Yükse Gerilim 
Tesisleri İşletme Sorumlusu ISO/TS 16949 İç Denetçiliği IRIS İç 
Denetçisidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son yıllarda tüm hayatımızı 
bu kadar etkileyebilecek 
bir cümle duymamıştım. 
Dupont bunu yıllar 
önce söylerken hayatın 
her aşamasında insan 

sağlığının en önemli değer olduğunu, 
iş ve sosyal hayatımızda bazen bunu 
unuttuğumuzu anlatmaya çalışıyordu. 

2012 yılının hemen başında Dupontun 
bu felsefesi ile çıktık yola. Doğal 
olarak hedefimiz de ‘‘Sıfır Kaza” olarak 
belirlendi. Bugün belki bu hedefe 
henüz ulaşamadık ancak başladığımız 
nokta ile bugün bulunduğumuz 
nokta arasında çok büyük farkılılıklar 
olduğu net bir şekilde görülmektedir. 
Ve biliyoruz ki kısa süre içerisinde 
mutlaka hedefimize uaşacağız.

Hedef ile birlikte hayatımıza yeni 
kavramlar da girmeye başladı. 
Aslında bildiğimiz, belki zaman 
zaman uyguladığımız, ancak belirli 
bir sistematiğe oturtmadığımız, 
takip etmediğimiz, sonuçlarını 
değerlendirmediğmiz yeni kavramlar.

Risk Analizi, Risk Bildirimi, Ramak 
Kala Bidirimi, Çalışma İzinleri, 
Emniyete Alma, Enerji Sıfırlama, 
Kaza sılık Oranı v.b. onlarca yeni 
kavram. Herbiri çok önemli herbiri bizi 
hedefimize götürecek mihenk taşı.

Ancak hepsiden daha önemlisi 
Yönetimin Kararlılığı ve Sahadaki 
Görünürlülüğü. Yıllardır Verimlilik-
Maliyet-İş Güvenliğinin aynı değerde 
kabul edildiği ve tüm çalışmaların bu 
hedefler doğrultusunda planlandığı 
ve doğal olarak kültürün bu şekilde 
yerleştiği bir işletmede ‘‘Önce İnsan 
Önce Güvenlik” sloganı ile yola 
çıkmak yönetimin kararlığının net 
göstergesiydi. Bu karalılık her geçen 
gün çalışanlardaki bilinç seviyesinin 
ve projeler katılımın artmasına 
neden oluyor. Artık hepimiz işlerimizi 
planlarken önce İSG açısından 
değerlendirmeler yapıyoruz.

Özellikle biz orta düzey yöneticiler ve 
üst düzey yöneticilerimize ne kadar 
büyük sorumluluklar getirdiğinin 
bilincindeyiz bu çalışmaların. Her gün 
evinden sağlıklı bir şekilde iş yerine

DüNDeN BUgüNe 
PaRsaN İŞ güveNlİĞİ süRecİ

iŞ GÜVENLİĞİMAKALEiŞ GÜVENLİĞİ İŞ KAZASI
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bAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 
İYİ UYGULAMALARI

Tezgah ve çatı alışma faaliyetleri konusunda gerekli İş 
Güvenliği önlemlerinin alınarak Çalışma Alanı uygun bir 
şekilde kapatılmış.

Elektrik panosu, 
basınçlı hava 
vanası ve su 
vanaları emniyet 
alma aşamalarında 
kilitlenmektedir.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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GH İndüksiyon tezgahının çukuruna düşmelere karşı 
önlem almak adına korkuluk yapılmıştır.

İpreyak (fuel oil no 6 ) 
tankına / Mazot 
tankına dolum yapacak 
olan tanker için 
topraklama çubuğu 
konuldu.

Forklift asansörü altında çalışma yapılması durumunda , ENERJİNİN 
SIFIRLANMASI ilkesine göre , potansiyel enerjinin sıfırlanması amacıyla 
asansörün aşağı inişini önlemek için uygun dayama koyulmaktadır.

ENERJİNİN 
SIFIRLANMASI 
ilkesine göre, 
potansiyel 
enerjinin 
sıfırlanması 
amacıyla, 
transpaletin 
altın yapılacak 
faaliyetler için 
uygun dayama 
sehpası 
koyulmaktadır.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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Çelik Sahası, Kesim Atölyesi vinci 3 tonluk, 5 tonluk kaldırma ünitelerine, kapasitenin 
üzerinde yükleme yapılmasını önlemek için, aşırı yük kontağı konuldu. Diğer atölyelerde 
bulunan vinçlere plan dahilinde, aşırı yük kontağı konulacaktır.

SMZE 45 
Yatay Pres ve 
İndüksiyon 
için köprü vinç 
sistemi yapıldı.

Kalite Müdürlüğü, Boyutsal Ölçme Odasına Köprü vinç sistemi yapıldı.

Bakım onarım 
atölyesinde 
çalışma alanı 
emniyete 
alınmıştır.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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Çatıda / yüksekte çalışma standardımız. Geri sarmalı düşme durdurucu, emniyet kemeri , 
iş ayakkabısı ve baret kullanılması zorunludur. Zorunlu çatı basma yüzeylerine su kontralı 
tahta konularak çatıda çalışma yapılıyor. Forklift Bakım Onarımı çalışma alanı için alınan önlem alınmaktadır.

Fabrikamızda 
bulunan tüm 
alçak gerilim 
panoları yetkisiz 
personelin 
erişimini 
engellemek 
için kilit altında 
tutulmaktadır. 
Çalışmalar 
esnasında olası 
bir elektrik 
kaçağında 
çalışanın zarar 
görmemesi için 
yükseltilmiş 
izoleli 
platformlar
kullanılmaktadır.
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bAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 
EĞİTİMLERİ

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Firmamızda yüksekte ( 1,8 
metre üzeri ) yapılması zorunlu 
çalışmalarda ‘’Çalışma İzin 
Sistemi Prosedürü‘’ şartları 
sağlanmalıdır.

İlgili departman yöneticileri 
tarafından ‘’Yüksekte Çalışma 
İzin Formu’’ düzenlenmeden, 
izin formu şartları sağlanmadan 
PARSAN veya yüklenici firma 
çalışanının yüksekte çalışması 
veya çalıştırılması tehlikeli ve 
yasaktır.

Bakım Onarım Çalışmalarında 
Makinayı Emniyete Alma 
Eğitimi

Mekanik Bakım Şefi Sn.Halil 
GÜNDÜZ tarafından bakım 
onarım çalışanlarına makinayı 
emniyete alma eğitimi 
verilmiştir.

KİŞİSEL KORUYUcU 
EKİPMAN KULLANIMI

PARSAN’da kullanılan tüm kişisel koruyucu 
ekipmanlar, PARSAN Kişisel Koruyucu 
Ekipman ( KKE ) Kullanım Tablosunda 
ve Planlama Müdürlüğü tarafından 
stok kontrol kapsamında tutulan SAP 
modülünde tanımlı KKE’lar üzerinden 
takip edilerek, satınalma talebi (SAT ) 
açılmaktadır.

Tehlikler ve risk değerlendirmesi, yaşanmış 
iş kazaları ve Ortam ölçümleri sonucunda 
belirlenen KKE, ilk olarak sahada 
çalışanlarımızda numune çalışması 
yapıldıktan sonra gelen geri bildirimler 
dikkate alınarak KKE seçimi yapılmaktadır.

Kişisel koruyucu malzemelerin ‘‘CE” 
sertifikasına, ”EN” normuna ve yeni çıkan
yönetmeliklere uygun olarak 
kullanılmaktadır.

Dövme Atölyesinde;
Baret,Gözlük,Kulaklık ve Maske 
kullanılmaktadır.

Kesim Atölyesi , Çelik Sahasında ve 
Bakım Onarım Çalışanları;
Baret kullanılmaktadır.

Talaşlı İmalat Müdürlüğü,Malzeme 
Ambarı,Sevkiyat Ambarı,Kalıp Atölyesi ve 
T.A.M Atölyesi;
Koruyucu kep kullanılmaktadır.

Dövme Tamamlama ve Isıl İşlem 
Atölyesinde;
Koruyucu kep kullanılmaktadır.Taşlama 
işleminde yüz siperi kullanılmaktadır.
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iyileştirmelerden biri de; iş kazalarının 
en yoğun olarak montaj ve ayar 
anlarında olduğu görüldüğünden 
oluşturulan ‘‘Makinayı Emniyete Alma 
Adımları Prosedürü’’ uygulamaya 
geçirilmiştir. Bu uygulama takip 
ve uyarı yöntemiyle saha geneline 
yaygınlaştırılmıştır. Verilen eğitimlerle 
bunun bir kültür haline dönüşmesi 
amaçlanmaktadır. 2015 yılı İSG-Çevre 
yönetim sistemlerini uygulama adına 
Dövme Atölyesi için çok daha bilinçli 
çalışmaların yapılacağı, kazasız bir 
yıl olacağı ile ilgili inancımız çok 
yüksektir. Dövme Atölyesi adına 
saygılarımı sunarım.

İrfan AY
Dövme Atölyesi Uzmanı    

“Dövme Atölyesi’nde 
İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği adımlarını 
detaylıca uygulamak”Sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ihtiyacı insanlık 
tarihi kadar eski olmasına 
rağmen, iş güvenliğinin 
bir sosyal ihtiyaç olarak 
kabulü ve iş güvenliği 

kavramı; sanayileşme ile başlayan 
fabrika tipi üretim sürecinde, işçilerin 
çalışma koşullarının iyileştirilmeye 
çalışılmasıyla ortaya çıkmıştır. Biz 
de PARSAN olarak 2013 yılında sıfır 
kaza projesi kapsamında Dövme 
Atölyesi’nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
adımlarını detaylıca uygulamaya 
ve yürürlüğe sokmak için bir takım 
çalışmalar yapmaya başladık.

Bu süreçte ilk olarak saha denetimi 
sonucu risk analizleri yapıldı. Risk 
analizleri kapsamında aksiyon planları 
oluşturuldu ve iyileştirme çalışmaları 
başlatıldı. İlk hedef olarak tüm 
atölye kapsamında kişisel koruyucu 
ekipman kullanımı zorunlu hale 
getirildi. Bu belki de atölye içerisindeki 
uygulamaların 

oturtulması açısından bakıldığında 
en zor kısmıydı. Fakat İSG eğitimleri 
ve saha denetimlerinin de etkisiyle 
kişisel koruyucu ekipman kullanımı 
kısa sürede tam olarak yaygınlaştı.

Dövme atölyesi olarak 2013 yılında 
yaşamış olduğumuz iş günü kayıplı 
19 kazamız mevcuttur. 2014 yılında 
bu kötü sonucun etkisiyle risk bildirim 
ve ramak kala kartlarının kullanımı 
yaygınlaştırılmış ve anında aksiyon 
planı oluşturularak iyileştirmeye 
gidilmiştir. Çalışanlarımız yapılan 
aksiyonları gördükçe ‘’Önce 
İnsan Önce Güvenlik’’ sloganının 
sadece yazılı bir durumdan ibaret 
olmadığını,kendilerine gösterilen 
önemi biraz daha kavramıştır. Bu 
durum hem projede görev alan 
sorumluların işini kolaylaştırmış 
hem de kendi güvenlikleri adına 
attıkları her adıma dikkat etmelerini 
sağlamıştır. Bu süreçte 2014 yılında 
iş günü kayıplı kaza sayımız 6’ya 
düşmüştür. Yapılan önemli 

DövMe aTölYesİ İŞ saĞlIĞI 
güveNlİĞİ ve çevRe süRecİ

10 Şubat 1982 Trabzon doğumlu olan İrfan AY, 2007 yılında Atatürk 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 

İş hayatına 2007 yılında Kuzu Toplu Konut Ltd.Şti.’de Saha Mühendisi 
olarak başlayan İrfan AY,2008-2009 yıllarında Çebi Isı Enerji’de 
Şantiye Şefi,2009-2013 yılları arasında Yapı-Tek Çelik San.A.Ş.’de 
Dövme Üretim Yöneticisi olarak görev yapmıştır.06.Ocak.2014 
tarihi itibari ile Dövme Müdürlüğünde Dövme Atölyesi Uzmanı olarak 
çalışmaktadır. ISO14001 ve OHSAS18001 İç Denetçisidir. Evli ve 1 
çocuk babasıdır.

DöVME ATöLYESİ İYİ 
UYGULAMALARI

DIGEP 1600 Çapak Presi önüne ve yanına paravan konuldu. Basınçlı hava tutulması sırasında, etrafa tufal 
sıçramasını önlemek, tezgahta çalışan personel çapak gözlüğü kullanmaktadır.
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Dövme tezgahlarının kumanda pedalına muhafaza yapıldı. Kumanda pedalının kontrol 
dışı kullanımını önlemek. Tezgahın koçları dayamaya alındığında, tezgahın elektriği ana 
şalterden kapatılmalı ve üzerinde uyarı ikaz levhası olmalı.

Kalıp 
de-montajı 
sürecinde;
Havalı çekiç ile 
kamanın darbe 
ile çıkarılması 
faaliyeti 
sırasında, 
kamanın 
fırlayarak 
çalışma 
alanına 
düşmesini 
önlemek 
için düzenek 
yapıldı.

Giyotin makas tezgahının önüne koruyucu paravan yapıldı.

Dövme atölyesi 
için temin 
edilen İSG 
uyarı ikaz 
levhalarının 
uygun yerlere 
konulması 
çalışmaları  
devam ediyor.
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DöVME ATöLYESİ EĞİTİMLERİ

• Makineyi emniyete alma-etiketleme-
kilitleme
• Karşı vuruşlu çekiçlerde montaj - de montaj
• Lasco 500 tezgahında montaj - de montaj
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Çekiçlerde İmalat ve Dövme Tekniği 
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• İş Başı Konuşmaları ( iş güvenliği , 
bilinçlendirme vb.)
• Havalı taşlama motorları ile çalışırken,, 
çekiç kullanırken, dingil doğrultma yaparken 
‘’YÜZ SİPERİ KULLANMA‘’ zorunluluğu ile ilgili 
bilinçlendirme eğitimi.
• Yüksekte Çalıma İzni Formunun 
doldurulması (yöneticilere)

İş Başı Konuşmaları
Çalışanlar ile iletişim (iş başı konuşmaları) 
ve denetimi iş sağlığı ve iş güvenliği bilinci 
ve algı yönetimi açısından önemlidir. Her 
Pazartesi formenler tarafından iş başı 
konuşması yapılarak, eğitim katılım formu 
düzenlenmektedir.

AcİL DURUMLAR

Şirketimizde oluşabilecek 
‘‘Acil Durumlar” tanımlanmış 
ve hareket tarzı planlamaları 
yapılmıştır.

İSG Acil durum hareket planları, 
oluşturulurken, değişik 
faaliyetler için sahada bulunan 
tüm kişileri kapsayan bir sistem 
öngörülmüştür.

Şirketimizde Acil Durum Planı 
çerçevesinde görev alacak 
personelin belirlemesi, bunların 
sorumluluk ve yetkileri, acil 
servislerle, yasal kuruluş ve 
toplum ve de komşularla 
iletişim yöntemleri, acil durum 
için tesis planı, tehlikeli madde
bilgileri, acil durum telefonları, 
hayati ekipman ve kayıtların 
korunma yöntemleri 
belirlemeleri yapılıp kayıt 
altında tutulmaktadır.

Şirketimizin Acil Durum 
tatbikatlarıyla sistemin işlerliği 
gözden geçirilmektedir. Gözden 
geçirme sonucu görülen bir 
eksiklik, aksama, yetersizlik, 
kaza riski gibi durumlar 
sözkonusu olduğunda bu 
olumsuzlukları gidermek 
amacıyla ilgili faaliyet için 
sorumlu personel tarafından 
iyileştirme çalışması başlatılır.

PARSAN muhtemel (potansiyel) 
ACİL DURUMLARI ve muhtemel 
(potansiyel) İŞ / ÇEVRE 
KAZALARINI ve meydana 
geldikleri zaman bunlarla 
nasıl mücadele edileceğini 
‘‘Muhtemel Acil Durum ve 
Muhtemel İş / Çevre Kazalarını 
Belirleme ve Bunlarla Nasıl 
Acil durum ekipmanlarının 
periyodik kontrolleri 
belirlenen süre ve yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir.

Mücadele Edileceğini Belirleme 
Prosedürü” nü oluşturmuştur.

Bu prosedürde muhtemelden 
fiiliye geçen acil durumlarda 
nasıl davranılacağı / nasıl 
mücadele edileceği, bir sonraki 
paragrafta isimleri belirtilen 
dokümanlara atıf yapılarak 
belirtilmiştir.

Parsan’da fiili acil durumlarda 
ve İş / Çevre Kazalarında 
alınması gereken önlemler, 
yapılması gerekenler, birlikte 
hareket edecek ekipler ve /veya 
diğer sorumlular, sorumluluklar, 
görevler ve iletişim kanalları, 
hazırlanan ‘‘Acil Durum 
Planlarında”, ‘‘İş Kazaları / 
Doğal Afetler / Acil Durumlarda 
Alınacak Önlemler Talimatı”, 
‘‘Yangın Söndürme / İlk 
Yardım/ Acil Kurtarma Ekipleri
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Talimatı” ve ‘‘Yangın Söndürme 
Talimatında” belirtilmiştir. 

Aşağıdaki haller için alınacak 
tedbirler ve yöntemler ‘‘İş 
Kazaları / Doğal Afetler / Acil 
Durumlarda Alınacak Önlemler 
prosedürü” nde belirlenir ve 
uygulanır:

Yanıcı sıvılar, depolama tankları 
ve sıkıştırılmış gazlar gibi 
bölgedeki tehlikelerin yapısı ve 
sızıntı veya kaza durumlarında 
alınacak tedbirler, acil durumun
veya kazanın en çok 
karşılaşılan tipi veya büyüklüğü,

bir kazaya veya acil duruma 
yapılacak müdahalenin en 
uygun yöntemi veya yöntemleri,
İç ve dış iletişim planları,

Çevreye verilecek zararı en aza 
indirmek için gerekli faaliyet / 
faaliyetler, Düzeltici ve önleyici 
tedbirlerin belirlenmesi ve 
uygulanması amacı ile kaza 
sonrası değerlendirme için 
gerekli olan işlem / işlemler,
Acil durum müdahale prosedür 
veya prosedürlerinin belirli 
aralıklarla tatbikatının 
yapılması, Acil müdahale 
personelinin eğitilmesi,

İletişim bilgileri de dâhil olmak 
üzere kilit personelin ve yardım 
kuruluşlarının bir listesi 
(itfaiye, sızıntı temizleme 
hizmetleri gibi ) Tahliye yolları 
ve toplanma noktaları
Yakındaki bir tesisteki (Fabrika, 
yol, demiryolu, havaalanı gibi) 
acil durum / durumlar veya 
kaza / kazalar olma ihtimali,
Komşu kuruluşlardan karşılıklı 
alınacak yardım imkânı.

YÜKLENİcİ FİRMA FAALİYETLERİ

Parsan sınırları içerisine girerek , içeride faaliyet 
yapacak ( bakım onarım, inşaat, çatı onarım, boya, 
temizlik, nakliye, atık taşıma, tezgah kurulumu, 
mobil vinç, zemin çalışması vs.) yüklenici firmalar 
ile İSG protokolü ve sözleşmesi yapılır.

İSG Sözleşmesinin kopyasını Personel ve İdari 
İşler Müdürlüğüne, ilgili bölüm Müdürlüklerine, 
İSG ve Çevre Müdürlüğüne gönderir veya 
elektronik ortamdan dağıtımı yapılır.

Yüklenici firma çalışanlarının mesleki eğitim 
belgesi, sigorta dökümü, iş güvenliği eğitimi, 
sağlık raporu ve görevlendirme yazısı olmadan 
çalışmaya izin verilmez.

Yüklenici firmanın Risk Analiz ekibi, firmanın 
PARSAN içerisinde yapacağı faaliyetleri 
inceleyerek risk analizi hazırlar ve çalışanlarına 
tebliğ eder.
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Mert GÜNGEN
Kalite Planlama 
ve Kontrol Şefi    

KALİTE ÜRETİLEbİLİR 
VE KALİTENİN 
SÜRDÜRÜLEbİLİRLİĞİ 
SAĞLANAcAKTIR.
 
İNSANA VE DOĞAYA 
SAYGININ GEREĞİ 
OLARAK UYGUN 
çEVRE ŞARTLARINDA 
çALIŞILAbİLİR VE çEVRE 
KAZALARI OLMADAN 
öNLENEbİLEcEKTİR.
 
HİçbİR İNSANIN 
YARALANMASINA 
İZİN VERMEDEN İŞ 
KAZALARININ öNLENMESİ 
OLANAKLI OLAbİLEcEKTİR.

TEemelleri çok daha eski 
Eyıllara dayanan ve 
11987 de ISO9000 Serisi 
Estandartları olarak 
1ayınlanan Kalite Yönetim 
1Sistem standartları 1989 

dan beri Türkiye’deki kuruluşlar için 
de uygulanmakta ve bu kuruluşlar için 
sertifikalandırma yapılmaktadır.

Bunun dışında müteakip yıllarda 
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim 
Standartları da oluşturulmuş, 
dünyada ve Türkiye’de kuruluşlar 
sertifikalandırılmıştır ve 
sertifikalandırılmaya devam 
etmektedir.

Modern Kalite Anlayışı:

Sanayileşme sürecinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan Taylor Doktirini 
ile birlikte endüstride Kalite 
uygulamaları başlatılmış ve zaman 
içinde yaygınlaştırılmıştır.1950 li 
yıllarda ABD’li büyük Kalite Üstatları 
Dr.Deming ve Dr.Juran’ın Japonya’yı

ziyareti ve düzenledikleri seminerlerle 
birlikte Japonya’da Kalite adeta ulusal 
bir hareket haline gelmiştir. 

Düşüncemize göre Modern Kalite 
anlayışının kurucusu olan ve iki 
ay evvel yitirdiğimiz Dr.Armand 
Feigenbaum 1961 de ilk kez ‘‘Toplam 
Kalite” kavramını ortaya atmış bu 
ana düşünce üzerine başyapıtı 
Toplam Kalite Kontrol adlı eserini 
yayınlamıştır. Modern Kalite 
Anlayışının işaret ettiği şekilde Kalite 
bütündür, toplamdır.

Pek çok etkenin sistemli bir araya 
gelmesi ile gerçekleşebilir.
Yönetim desteğinin olduğu, sistem 
bilinci olan çalışanların katkı 
verdiği,sistemin disiplinli bir şekilde 
işletildiği, uygun bir ortamda (çevrede) 
yapıldığı ve mutlak suretle iş güvenliği 
ve iş sağlığının sürekli ve tavizsiz 
şekilde uygulandığı bir oluşumla 
kaliteli bir ürün çıktısı alınıp bu 
kalitenin sürekliliği sağlanabilir.

kalİTe-çevRe-İŞ 
saĞlIĞI ve güveNlİĞİ 

sİsTeMleRİNİN ORTak YaPIsI

12 Mart 1971 Ankara doğumlu olan Güngen,ilk,orta ve lise eğitimlerini 
Ankara’da tamamlamıştır.1992 de İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi,Metalurji 
Mühendisliği Bölümünden,1996’da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Malzeme 
Bilimi Programından mezun olmuştur.1994’de Marmara Üniversitesi Vakfı 
Çağdaş İşletmecilik Yüksek Lisans Sertifika Programını tamamlamıştır.

İş yaşamına Kırklareli’de kurulu Arsay Tel Üretimi A.Ş’de Üretim Ve 
Üretim Planlama Şefi olarak başlamış,iki yıllık bir üretim mühendisliği 
deneyiminden sonra 1 yıl kadar da Kalite Güvence Sorumlusu olarak 
ISO 9002 çalışmalarını yürütmüştür.

14 Kasım 2000 tarihinden beri Parsan’da Kalite Planlama Mühendisi 
ve Kalite Şefi olarak görev yapmaktadır.TS16949 Kalite Sistemi 
uygulamaları,APQP-PPAP başta olmak üzere muhtelif QS9000 ve VDA 
uygulamaları,Müşteri Şikayetleri Yönetimi ve Problem Çözme konularında 
çalışmaktadır.Refa Temel Seviye İş Organizatörü,TS16949,IRIS,VDA6.3 
Proses,ISO14001 ve OHSAS18001 İç Denetçisidir. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Sistemin Tekliği:

Gerçekte kuruluşların planladıkları, 
uyguladıkları, kontrol ettikleri, 
önlemler aldıkları ve de devamlılığını 
sağlayarak sürdürülebilir kıldıkları İş 
Yönetim Sistemleri tektir. Bu tek olan 
sistem uygulamaları Üst Yönetimlerin 
destekleri ile sürdürülmektedir. Sorun 
değişik konularda (Kalite, Çevre, İş 
Sağlığı Ve Güvenliği) veya sektörel 
alanlarda (TS16949, IRIS, AS9100) 
mevcut sistem standartının istek ve 
beklentilerine ne kadar uymaktadır 
sorusunun yanıtlanmasıdır.

TS16949 Kalite Yönetim 
Sisteminin Yaklaşımı:

TS16949 otomotiv sanayi ana ve 
yan sanayilerinin yanı sıra Tarım 
Makinaları, Foklift üreticileri tarafında 
da uygulanması istenen bir sistemdir.
TS16949 Kalite Yönetim sisteminin 
6.4.1 nolu maddesi standarta atıf 
yapmadan OHSAS18001 e, 6.4.2 nolu 
maddesi ise standarta atıf yapmadan 
ISO14001’e gönderme yapmaktadır.
Kuruluş içerisinde ve tedarik zinciri

boyunca uygun ve etkin bir Kalite
Sisteminin sürekli iyileştirilmesi, 
sürdürülebilir olması ve sürdürülebilir 
başarısının sağlanması modern 
kalite anlayışının da bir gereği olarak 
Kalitenin toplam olarak algılanması ve 
uygulanması ile olasıdır.

Uygun bir çevrede yapılmayan, iş 
güvenliği ilkelerinin hiçe sayıldığı, 
insan kalitesinin yeterli olmadığı bir 
üretimin kalite üretmesini beklemek 
gerçekçi olmaz.

İş Yönetim Sistemi Tanımı

Aslında uygulanmakta olan tüm 
Yönetim Sistemleri İş Yönetim 
Sistemidir. Yönetimin sürekli desteği 
ile kurulmakta, uygulanmak ve 
devamlığı sağlanabilmektedir.
İş Yönetim Sistemi (Business 
Management System) tarifini bir 
tek IRIS (Uluslararası Demiryolu 
Endüstrisi) yapmıştır ve bu tanım 
kanımızca en doğru ve gerçekçi 
tanımlama olmuştur.
Yakın Gelecekteki Anlayış:
ISO9001, 2015 te revize olacaktır.

ISO9001 yeni yapısı TS16949 teknik 
şartnamesinin de bir iki yıl içinde 
revizyonu anlamına gelecektir.
ISO14001 in de 2015 te revizyon 
durumu olacaktır.

OHSAS18001 yakın gelecekte kuvvetle 
muhtemel yeni bir ISO normu haline 
gelecektir. 

Sonuç

İş Yönetim Sistemlerinin uygun, 
yeterli, sürdürülebilir ve topyekun 
uygulanabilmesi için EĞİTİM 
de olmazsa olmaz bir konudur. 
Bu sistemler içinde yöneticilik, 
uygulayıcılık yapan hiyerarşik 
seviyedeki, her deneyim ve işlevdeki 
çalışanların eğitim almaları ve 
bilinçlendirilmeleri gereklidir.
Kuruluşlarda yeni bir İş Yönetim 
Sisteminin kuruluşunda, Problem 
Çözme, modern Kalite Yöntemlerinin 
uygulanması konularında bu 
uygulama ile sağlanabilecektir.
Uygun konuda eğitim görmüş,
sağlanabilmiş, bilinçlendirilmiş bir 
kuruluş için çalışan Yönetimin ve 
çalışanların olduğu bir kuruluşta;

iŞ GÜVENLİĞİMAKALEiŞ GÜVENLİĞİ MAKALE
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İLETİŞİM

Şirketimizde İSG uygulamaları çalışanlarla iletişim ve paylaşım prensibiyle yürütülür. Bu amaçla çalışanlara İSG 
çalışmaları ile ilgili sürekli bilgilendirme yapılır ve onlardan gelen geri bildirimler de mutlaka değerlendirilirler. 

Çalışma ortamlarında tehlike arz eden noktalarda da uyarı levhaları bulunmaktadır. Çalışanların ve işe yeni başlayan 
personelin İSG eğitimi almaları da oryantasyon eğitimleri dahilinde sağlanmaktadır.

Çalışanlarla bilgi paylaşımı için önemli bir araç da İSG İletişim Panolarıdır. Bu panolarda İSG ile ilgili bir çok değişik 
konuda bilgi paylaşılır. Panolar çalışanların yoğunlukla bulunduğu alanlara yerleştirilmiştir.

Şirketimiz, objektif bakış açıları 
nedeniyle üçüncü şahısların 
değerlendirmelerini de konuya verdiği 
önemin bir göstergesi olarak özellikle 
dikkate almaktadır. 

Bu bağlamda fabrikamıza ziyaret 
ya da iş amacıyla gelen tüm kişilere 
yönelik olarak hazırlanmış ziyaretçi 
bilgilendirme formunun ekinde 
risk bildirim kartları bulunmakta, 
kendilerine girişte konu anlatılarak bu 
çalışmaya katılmaları istenmektedir. 

Daha sonra bu bildirimler 
İSG Departmanı tarafından 
değerlendirilerek risk bildirim 
tablosuna işlenmektedir. Risk 
bildiriminde bulunan kişiye geri 
bildirim yapılmaktadır. 

İSG ile ilgili risklerin ve kazaya ramakkala durumlarının bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik olarak özel kartlar 
oluşturulmuş ve tüm çalışanların ulaşabileceği yerlere koyulmuştur. 

Tüm çalışanlar tespit ettikleri riskleri yada kazaya ramakkala durumlarını yazarak ilgili bölüm amirlerine veya İSG 
Departmanına iletebilmektedirler.

iŞ GÜVENLİĞİİLETİŞİMiŞ GÜVENLİĞİ İLETİŞİM
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Ertuğrul OKAN
Talaşlı İmalat Müdürü

Bu zorlu sürece; ancak tüm mavi ve 
beyaz yaka çalışanların tüm inanç ve 
eforlarıyla belli bir disiplin içerisinde 
katkıda bulunmaları durumunda firma 
ve sektörün ihtiyaç duyduğu iş sağlığı 
ve güvenliği standartlarına ulaşılabilir 
ve gereklilikler yerine getirilebilir.

Firmalarda bu uygulamaların başarısı, 
yönetimin bu konuya adanmışlık 
seviyesinden önemli bir güç alarak 
başlar ve deyim yerindeyse bir 
şemsiyeden akan su damlası 
örneğindeki gibi daha aşağıdaki 
kademelere doğru yayılır.

Bu yayılım, üst yönetimin göstereceği 
adanmışlık seviyesinin yüksek olması 
durumunda hızlı ve pozitif olabileceği 
gibi, bu seviyenin yüksek olmaması 
durumunda yavaş ve negatif şekilde 
de olabilir.

Özellikle ağır sanayi iş kolunda yer 
alan şirketlerde, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarını sürdürebilir şekilde 
oturtmak diğer sektörlere nazaran çok 
daha fazla güçlük içermekte olup
hazmedilmesi en fazla zaman alan ve 
belirli hedefleri gerçekleştirmesi en 
zor işlerden birisidir. 

Karşılaşılan güçlüklerin temelinde, 
bu uygulamaların ‘‘hammaddesi”nin 
insan faktörü olması yatmaktadır. 
İlgili tüm uygulamaların öncelikle 
oturtulması, sonrasında da 
hazmedilip hatasız olarak 
uygulanması önemli derecede zaman 
alan, büyük efor ve takip gerektiren 
süreçlerdir. 

Burada en önemli konu, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili ‘‘sağlıklı” zihniyete 
sadece belli sayıda ve seviyede 
kişilerin değil, ‘‘tüm çalışanların” sahip 
olmaları gereğidir.

İŞ güveNlİĞİ YöNeTİM Şeklİ

 29 Mart 1975 Ankara doğumlu olan Ertuğrul OKAN; ilk,orta ve lise 
eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. 1992 de girdiği İTÜ Makine 
Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden 1997’de mezun olmuştur

İş yaşantısına, şu an halen çalışmakta olduğu Parsan Makine Parçaları 
A.Ş’de Ekim 1997 itibariyle Mühendislik Müdürlüğü’nde metot mühendisi 
olarak başlamıştır.

Zaman içerisinde bölüm şefliğine yükselmiş, 2005 yılı Haziran ayından 
2007 Ocak ayına dek Dövme Müdürlüğü’nde Tasarım ve Geliştirme 
Şefliği görevini yürütmüştür.

Burada, olası negatif etkilerden 
firmayı ve tüm personeli 
koruyabilmek adına, üst yönetim, 
irili ufaklı bir takım projeler ortaya 
koyarak, kısa / orta / uzun vadede 
konsantrasyon ve adanmışlığı sürekli 
olarak belli bir seviyenin üzerinde 
tutmayı hedeflemelidir. Aksi taktirde, 
firma içinde iş sağlığı ve güvenliği 
ile bağlantılı projelere ve konulan 
hedeflere dair bir takım belirsizlikler 
ve odaklanmadan uzaklaşmalar 
görülebilir.

Böyle etkilerin, özellikle iş sağlığı 
ve güvenliği süreçlerinin kuruluş 
ve ilk gelişim süreci esnasında belli 
periyotlarda firmaların karşısına 
problem olarak çıkması çok normal ve 
olasıdır. Bu bağlamda, yaşanabilecek 
olumsuz bir takım gelişmelerin 
karşısında durabilmek adına da, üst 
yönetim en baştan bir takım net 
hedefler, bunlarla bağlantılı terminler 
ve sorumlular belirlemelidir.

Bunun yanı sıra, genel algı üzerinde 
negatif etki yapması büyük olasılık 
dahilinde olan bir takım olumsuz 
tavır, uygulama ve davranışların 
önüne geçebilmek için de bir takım 
disiplin uygulamaları konuluyor ve 
tüm personel konular hakkında açıkça 
bilgilendiriliyor olmalıdır. 

Bir konu hakkında, tüm uygulama 
çerçevesi, uygulamayı yapacak tüm 
personele, tüm artı ve eksileriyle 
anlatıldığında, anlatılmayan bir 
duruma göre, çok daha fazla 
katılım ve daha çok adanmışlık 
sağlamaktadır.

Bu da, uygulamaların ve bağlantılı 
şekilde sonuçlarının alınması 
konusunda çok daha büyük avantaj 
getirmekte, bir çok durumda, 
belirlenen hedeflere, belirlenen 
sürelerde ulaşılmasında kilit rol 
oynamaktadır.

Bunlara ilaveten; projelerin firma 
içerisinde tabana yayılmasında, doğru 
ve kolay anlaşılmasında ve de her 
birey tarafından benimsenmesinde 
önemli rol oynayacak sloganlar 
bulunup sürekli şekilde kullanılıyor 
olmalıdır. Firmamızdaki proje 
dahilinde kullanılan ‘‘önce insan, önce 
güvenlik” ve ‘‘sıfır kaza” sloganları bu 
konuya çok güzel örneklerdir.

Yukarıda sayılan üst yönetim 
sorumluluklarına ilaveten, orta ve alt 
kademe yöneticilerin de aktif şekilde, 
iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 
ve uygulamalarının içerisinde yer 
almaları gereklidir.

Özellikle en alt kademe atölye 
yöneticileri pozisyonundaki 
formenlerden başlamak üzere, 
mühendis, şef ve müdür 
seviyesinde yer alan tüm beyaz 
yaka personel, iş sağlığı ve güvenliği 
konulardaatölyelerde aktif şekilde 

bulunmalı, süreklilik arz edecek 
şekilde, çeşitli kontroller ve denetimler 
yapıyor olmalıdır.

Atölyelerde yönetici görünürlüğü 
konusu; mavi yaka personelin projeye 
katılımı, kafaca kazanılması ve 
çalışma disiplininin sağlanabilmesi 
kapsamında son derece büyük öneme 
sahiptir. 

Yapılacak çalışmalar, sadece 
bir takım kontrollerin yapılması 
seviyesinde kalmamalı, sonrasında 
gerekli personel ve birimlere 
sağlıklı ve pozitif etki / gelişme 
yaratacak şekilde yapılacak olan 
nokta atış, doğru ve zamanında 
geri beslemeler aracılığıyla, kurulu 
iş sağlığı ve güvenliği sistemi 
sürekli şekilde beslenmeli ve eksik 
kalınan noktalarda ‘‘sürekli gelişim” 
hedeflenmelidir.

 Ancak bu şekilde, iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemi de dahil 
olmak üzere tüm kalite yönetim 
sistemlerinin en büyük ve önemli 
hedeflerinden biri olan ‘‘sürdürülebilir 
başarı” sağlanarak kalıcı bir 
takım etkilerin oluşturulabilmesi 
mümkündür.

Kazasız günler dileğiyle… 

SÜRDÜRÜLEbİLİR İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARINA 
ULAŞMAK VE bUNLARI 
SÜREKLİ KILAbİLMEK 
FİRMA İçİNDEKİ HERKESİN 
ASLI GöREVİDİR.

Firmadaki SAP sistemine geçiş projesinde Proje Yöneticisi unvanıyla 
görev yapmıştır.

Sürecin devamında 2011 yılı Ocak ayına kadar da SAP Sistem Yönetimi 
ve Maliyet Analizi Şefliği görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. 2011 
yılının Ocak ayından bu yana da, şu anki görevi olan Talaşlı İmalat 
Bölümü Müdürlüğü’nü yapmaktadır.

Kalite yönetim sistemleri kapsamında, ISO 9001 Baş Denetçisi özelliğine 
de sahip olan Okan, ISO-TS 16949 iç denetçisi sertifikasını da 
taşımakta olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

iŞ GÜVENLİĞİMAKALEiŞ GÜVENLİĞİ MAKALE

irketlerde iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını 
hayata geçirmek ve 
bununla ilgili gerekli 
sertifikalandırmayı 
yapmak, özellikle son  
yıllarda, gerek Türkiye  
gerekse de dünya çapında 

giderek trend haline dönmüş 
durumdadır.

Günün gereklerini ve sektörlerin 
içerisindeki teknolojik gelişmeleri 
dikte eden kuruluşların ve şirketlerin 
talepleri ve koyduğu kurallar 
doğrultusunda; tüm firmalar 
vizyonlarını ve misyonlarını, iş sağlığı 
ve güvenliği konuları başta olmak 
üzere, çevreci eğilimler ve teknolojik 
gelişmelerle harmanlayarak 
müşterilerine daha iyi profil ve 
hizmet sunabilmenin peşindeler. 
Tabii ki, bu konuda her sektörün 
şartları, karşı karşıya kaldığı 
gereklilikler ve ihtiyaçlar birbirine göre 
farklılaşmaktadır.
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öNTAKIM ATöLYESİ İYİ UYGULAMALARI

Ön Takım Atölyesi Forklift ve Personel Geçiş Yolları Standartlara uygun çizildi.

Tezgah tablasına aparatını bağlarken veya sökerken bağlantı cıvatasının yeri nedeni 
ile bazı operatörlerimiz eğilmek zorunda kalıyor, bazıları ise tezgahın içine girme 
ihtiyacı hissediyordu.

Bağlantı 
cıvatası yerleri 
değiştirildi. 
Eski bağlantı 
delikleri 
kapatıldı.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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Mamule özgü 
kaldırma 
ekipmanlarının 
dizaynı ve 
yapına devam 
ediliyor.

Her Pazartesi günü her vardiya başında vardiya formenlerimizin yaptığı iş başı 
konuşmaları için form oluşturularak her vardiyada aynı konulara değinilmesi 
sağlandı. Haftalık yapılan gözlemler Cuma günü bir araya getiriliyor ve konuşma 
sonrası imzalanarak dosyalanıyor.

Deforme olmuş 
el aletlerinin 
imha edilmesi 
için aylık 
periyodik 
kontrollere 
başlandı. 
Deforme olan 
anahtarlar 
imha 
edilemeden 
önce kayıt 
altına alınıyor.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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Üniversal torna tezgahlarımıza ayna ve talaş siperlikleri takıldı.

2014 Yılı 
içerisinde 14 
adet yeni, 6 
adet platform 
yüzeyi 
kaymaz sac 
ile kaplanarak 
hem çalışma 
alanı 
ergonomisi 
sağlanmış, 
hem de 
kaymaz 
saclar ile olası 
risklerin önüne 
geçilmiştir.

Markalama işlemi ara parça üzerine çekiç ile vurularak yapılmaktaydı.

Parçanın, 
çalışanın 
ayağına 
düşmesine ve 
çekiç ile eline 
vurmasına 
karşı otomatik 
sistem yapıldı.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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Üniversal torna tezgahlarımıza ayna ve talaş siperlikleri takıldı.

Parçanın, çalışanın ayağına düşmesine ve çekiç ile eline 
vurmasına karşı otomatik sistem yapıldı.

MAN İşleme aparatı üzerinde iyileştirme yapıldı.

Parça düşmesini önlemek için V-Yatakları ilave edildi. 

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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20/01/2015 tarihinde 80253 CLASS AKS puntalama operasyonu sırasında iş 
kazası olmuştur. Yapılan incelemede puntalama aparatının uygun olmadığı 
görülmüş, aparat geliştirilmiş ve yenisiyle değiştirilmiştir.

AKS ATöLYESİ İYİ UYGULAMALARI
Daha önce elle yüklenen parçalar, mıknatıslı vinç yardımıyla 
yüklenerek opertörün parçayı düşürme,ve el sıkışması riskleri 
ortadan kaldırılmış, bel ağrısı şikayetlerinin önüne geçilmiştir.

Yapılan aparat ile parçanın kolay ve tehlikesizce tezgahlara yükleme/
boşaltma işlemi sağlanmıştır.

iŞ GÜVENLİĞİİYİLEŞTİRMELERiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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TALAŞLI İMALAT 
MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMLERİ

• Yaşanan iş kazaları , kök nedenleri 
ve alınan önlemler bilinçlendirme 
eğitimi.
( Atölye Yöneticileri ile birlikte )

• İş Başı Konuşmaları                              
( iş güvenliği , bilinçlendirme vb.)

• Tehlike Belirleme ve Risk 
Değerlendirme Eğitimi Denetimi
( Formenlere )

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İŞ GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLER

PATLAMADAN KORUNMA EĞİTİMİ

Patlamadan Korunma dokümanımızı hazırlayan 
firma tarafından, eğitim verildi.

İçeriği ;

Doğalgaz fırınları
• Basınçlı gaz kullanım sahası.
• Kaynak-oksijen ile kesme faaliyetleri
• Propan santrali - İpreyak ( fuel oil no 6 ) – Mazot 
tankı sahası

• Doğalgaz santralleri
• Yağ ikmal sahası
• Kazan daireleri

KAZA VE OLAYLARIN ANALİZİ

Sıfır Kaza Projesi çalışmalarımız eğitimler ve teknik 
çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.

Eğitim programlarımızdan olan ‘‘Kaza ve 
Olayların Analizi’’ eğitimi Müdür, Şef, Mühendis ve 
Formenlerimize üç grup halinde uygulamalı olarak 
verildi.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlk Yardım eğitimi sırasında ilk yardım temel 
uygulamaları, hasta yaralının değerlendirilmesi, 
suni solunum ve kalp basısı, kanamalar, şok, 
koma, solunum yolu tıkanıklıkları, zehirlenmeler, 
böcek sokmaları, diğer acil durumlar, taşımalar, 
insan vücudu, kafatası ve omurga yaralanmaları, 
yaralanmalar konuları anlatılmaktadır.

iŞ GÜVENLİĞİEĞİTİMiŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM
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İŞİTME ENGELLİ 
PERSONELLERİN İŞ 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşitme ve konuşma engelli 
çalışanlara PARSAN İSG Müdürü 
Kamil DELİKANLI tarafından iş 
güvenliği eğitimi verildi. 

Yapılan sesli sunumlar işitme 
engelliler için İşitme Engellileri 
ve Aile Derneğinden Ceren AY 
tarafından işaret diline 
çevrilerek, işitme engelli 
personellere aktarıldı. Toplam 
4 saat süren eğitimin sonunda 
işitme ve konuşma engelli 
çalışanlara temel iş güvenliği 
sertifikası verildi.

GENEL İSG bİLİNçLENDİRME EĞİTİMİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin usul ve 
esasları hakkında yönetmelik gereğince; 4 saat eğitim 
verilerek, sınav yapılmaktadır.

Genel Konular
• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İş Kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki süreç

Sağlık Konuları
• Meslek hastalıklarının sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma 
tekniklerinin uygulanması
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
• İlkyardım 

Teknik Konular
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri     
• Elle kaldırma ve taşıma                 
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma     
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı           
• Ekranlı araçlarla çalışma             
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri     
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile 
tekniklerinin uygulanması                 
• Güvenlik ve sağlık işaretleri,              
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı         
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü                           
• Tahliye ve kurtarma 

DIŞ EĞİTİMLER

3M firması tarafından,
• Kişisel Koruyucu Ekipmanın kullanılması 
hakkında eğitim verildi.

Bureau Veritas Tarafından,
• OHSAS 18001 ve iso 14001 Entegre İç Denetçi 
Eğitimi

Moğolsan firması tarafından,
• Arama, Kurtarma ve tahliye 
• Mutfak çalışanlarına davlumbaz otomatik 
söndürme sistemi 
• OFU - Kraft fırınlarında yangın söndürme 
sistemi

2M firması tarafından,
• Yüksekte Çalışma

SİAM Danışmanlık tarafından,
• Parlama, Patlama Yangın ve Yangından 
Korunma

İYİ RİSK bİLDİRİMİ SEçİMİ

2014 Yılı içerisinde PARSAN genelinde yapılan tüm risk bildirimleri, belirlenmiş bazı kriterler çerçevesinde, 
yöneticilerimizin / departmanlarımızın katılımıyla değerlendirilmiştir. Yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan 3 adet 
risk bildirimi ‘‘2014 yılının en iyi risk bildirimleri” olarak seçilmiştir.
 
Yapılan tüm risk bildirimleri, kazaların önlenmesi ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için son derece önemli ve eşit 
derecede değerlidir. Burada yapılan değerlendirme, sadece önümüzdeki yıllarda yapılacak risk bildirimlerinin sayısı ve 
kalitesini artırma amacını taşımaktadır. 

Bu nedenle tüm risk bildirimi sahiplerine, ‘‘Sıfır Kaza Projesine ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize” yaptıkları 
katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

EYYÜP BÜLKERI
10 Nisan 1966 Osmancık – Çorum doğumlu olan Eyyüp 
Bülkeri ilk ve orta öğretimini Zonguldak da tamamladı, 
1983 de Zonguldak endüstri meslek lisesin den mezun 
oldu. 1983-1987 yılları arasında Zonguldak SSK binası, 
vergi dairesi, öğretmen evi inşası ve İstanbul İÇDAŞ 
ÇELİK SANAYİ A.Ş. de görev yaptı. 1987-1989 Askerlik 
görevi ardından 04.04.1990 tarihinde Parsan A.Ş. de 
göreve başladı. Halen Parsan A.Ş. de malzeme ambarı 
formeni olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ERDOĞAN USLU
03 Eylül 1960 Perşembe –Ordu doğumlu olan Erdoğan 
Uslu, ilk , Orta ve Meslek Lisesi eğitimini İstanbulda 
tamamladı. Yüksek Öğrenimini Makine Mühendisi 
olarak Berlin – Almanya da tamamladı.Yurda döndükten 
sonra 8 Sene Teksan Ölçü Aletleri firmasında Kalite Şefi 
olarak çalışan Erdoğan Uslu, 2002 yılından beri Parsan 
Makine Parçaları San.A.Ş firmasında Yönetimin Kalite 
Temsilcisi ve Kalite Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
TS 16949 İç denetçisi, IRIS Yönetim Sistemi iç denetçisi 
ve ISO 9001 Baş denetçisidir.Almanca bilmektedir.Evli 
ve 1 Çocuk babasıdır.

Erdoğan Uslu ve Eyyüp Bülkeri tarafından yapılan risk bildirimi;

DİGEP 1600 Çapak kesme tezgahında tezgah ayarı yaparken kumanda panosunun enerjisi kesilmeden manuel 
çalıştırılmaya alınarak emniyete alınmış fakat kumanda panosuna başka bir şahış tarafından ulaşılması 
engellenmemiştir.
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MUSTAFA AKTAŞ
15 Şubat 1977 Giresun doğumlu olan Mustafa 
AKTAŞ ilkokulu Sapanca/Sakarya’da 

tamamladı. Yaklaşık 5 sene kadar baskılı devre 
sistemleri ve 5 yıl kadar da asansör teknolojileri 
üzerine çalıştı.

17.06.2013 tarihinde Parsan A.Ş. ’de çalışmaya 
başlayan ve Dövme Tamamlama 

Atelyesinde ‘‘Kumlama’’ bölümünde görevine 
devam etmekte olan Mustafa AKTAŞ, evli ve 1
çocuk babasıdır.

MURAT UÇAR
16 Eylül 1983 TOKAT Doğumlu olan Murat UÇAR, 
TOKAT Turhal Şeker Ortaokulu mezunudur. 2001-
2003 yılları arasında 

askerlik görevini yerine getirmiştir. İş hayatına 
2005 yılında Yavuz Kalıp’ta başlamış olup, 2010 
yılının 

Ocak ayından itibaren Parsan bünyesinde 
çalışmaya başlamıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mustafa Aktaş tarafından yapılan risk bildirimi;

ENDUMAK -1 Kumlama tezgahına malzeme yüklerken , kovayı yıkarı doğru kaldıran halata bağlı civataların 
sıyırma sonucunda , halat sağa-sola hareket etmesi sonucu çalışan operatör kaza riski yaşamaktadır.

Murat Uçar tarafından yapılan risk bildirimi;

617 çubuk tavlama, fırın değişimi için kurulan asma vinç fırın ana şaltere bağlıdır. Fırın değişimi sırasında 
vinci kullanmak için ana şalteri açmak zorunda kalan fırıncının şalter açık konumunda değişim yapmaktadır.
Vinç elektriği ana şalterden ayrılabilinir. Değişim sırasında ikinci bir şahsın start vermesi elektrik akımına 
kapılmasına neden olabilir.

CENGİZ KAYA
06.03.1987 Bartın doğumlu olan Cengiz KAYA ilk 
öğretimini Pendik’te tamamladı,orta öğretimine 
dışarıdan devam ediyor.

Çalışma hayatına ilk olarak bisiklet ve ayakkabı 
tamirciliği ile başladı.2002 yılında taşeron firmada 
PARSAN’da çalışmaya başladı.Taşeron firmada 
inşaat ve çelik konstrüksiyon işlerinde 2014 yılına 
kadar devam etti.

Yeni kurulan İSG ve ÇEVRE Müdürlüğünde 
07.05.2014 tarihinde PARSAN kadrosuna geçerek 
atık binası sorumlusu görevine devam etmektedir.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Cengiz KAYA tarafından yapılan risk bildirimi;

Kalıp atölyesindeki , Dik Torna tezgahının ‘’ Ayna döner aksam tehlike bölgesine ‘’ tezgah operatörlerinin girerek 
çalışma yaptığı görülüyor.

Döner aksam tehlike bölgesine girilmesi tolerans gösterilemez bir risktir , ölümle sonuçlanabilecek kazaya yol 
açar.

ERDAL YALÇINKAYA
10.12.1970 Tokat Merkez doğumlu olan Erdal 
YALÇINKAYA ilk ve orta öğretimini Tokat da 
tamamladı, 1992 yılında Gebze çıraklık ‘’Metal 
İşleri’’ bölümünden mezun oldu.

1992-1993 yılları arasında Erzurum da askerlik 
görevini tamamladı.

1994 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 
‘’Dostel Makine’’ da 6 yıl kaynakçı olarak çalıştım.
08.09.2001 tarihinde PARSAN’da göreve başladı.
Halen makine bakım bölümünde göreve devam 
etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erdal YALÇINKAYA tarafından yapılan risk bildirimi;

Lasco 500 Tezgahının, alt kısmına inmek için kullanılan merdiven, zemine sabitlenmediği için merdivenin 
kayma riski var.
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Koray GÖKMEN
Planlama Müdürü   

yapılmaksızın yatırım yapılması 
durumunda risk seviyesi çok düşük 
seviyede olan konular için geri dönüşü 
reel bir zaman diliminin dışında 
kalacak bir faaliyete dönüşmüş 
olacaktır.

Bizler, Parsan’da Çelik ve Malzeme 
Ambarı işçiliklerinin sorumluluğunu 
taşıyan Planlama Müdürlüğü 
olarak, faaliyetlerimizi yukarıdaki 
3 temel yaklaşıma göre yönetme 
gayesindeyiz. Bu dengeyi kurma 
çabamızı destekleyen en değerli 
unsurlarımız başta çalışanlarımızdan 
gelen bildirimler olmak üzere diğer 
bölüm çalışanlarınca yapılan denetim 
sonuçlarıdır. Bu iki destek noktası, 
sürece yön vermedeki en değerli 
kaynağımızdır.

Günümüz çalışma 
koşulları, piyasadan 
gelen fiyat baskılarına 
bağlı olarak, aynı işi daha 
az kişiyle, daha efektif 
ve düşük maliyetli bir 

biçimde yapmayı gerektirirken; diğer 
yandan, çalışanların güvenliğini en 
üst seviyede sağlayacak önlemler 
almayı, sürdürebilirliğin en önemli 
şartlarından biri olarak önümüze 
çıkarmaktadır. Bu çapraz denge, her 
alanda olduğu gibi ambar yönetiminde 
de korunması gereken en etkili 
unsurların başında gelmektedir.

Bu dengeyi korumak, kimi zaman 
belirli ölçüde maliyete katlanma 
anlamı da taşıyabilmektedir. Örneğin, 
hammadde çeliğin depolandığı 
sahada yapılan iş, İSG’den bağımsız 
olarak değerlendirildiğinde, çelik 
bağların, vinç vasıtasıyla hareketini 
sağlama işçiliği olarak basite 
indirgenebilmektedir. Ancak, detaya 
bakılarak, vincin hareketi esnasında 
ürün ve vincin kontrolünün yapılması, 
saha kontrolü, acil durumda 
müdahale gibi riskler göz önüne 
alındığında, bu işi tek kişinin

yapmasının mümkün olmadığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır.

Elbette, İSG alanında alınan önlemler, 
her zaman maliyet getirmemekte; 
kimi zaman maliyet avantajını 
da beraberinde getiren sonuçları 
açığa çıkarmaktadır. Bu kapsamda 
değerlendirebileceğimiz bir uygulama 
olarak; ambarların tamamı için 
uygulanabilir bir kural olarak çok 
hareket gören malzemelerin mal 
kabul&teslim sahalarına yakın bir 
alanda istiflenmesi, malzemelerin 
daha az hareket görmesine bağlı 
olarak riskleri azaltırken, ilave bir 
katma değer olarak işçilik maliyetlerini 
de minimize eden bir faktör olarak 
karşımıza gelmektedir.

Bir diğer durum değerlendirmesi, İSG 
iyileştirme faaliyetlerine bağlı olarak 
belirli yatırımların yapılması gerekliliği 
alanında gerçekleştirilmektedir. 
Bu değerlendirme yapılırken ise, 
riskin önem derecesi, yapılacak 
olan yatırımın bedeli ve ne kadar 
zaman içerisinde kendini ödeyeceği 
(ROI) konuları net bir biçimde ortaya 
konulmalıdır. Bu detayda inceleme

aMBaR FaalİYeTleRİNDe 
İŞ güveNlİĞİ

DENGEYİ KURMA çAbAMIZI 
DESTEKLEYEN EN DEĞERLİ 
UNSURLARIMIZ bAŞTA 
çALIŞANLARIMIZDAN 
GELEN bİLDİRİMLERDİR.

31.08.1957 Ankara doğumlu olan Gökmen, ilk ve orta eğitimlerini 
İstanbul’ da lise eğitimini Edirne’ de tamamlamıştır.1979 yılında Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden 
mezun olmuştur.

13.02.1984 tarihinden beri sırasıyla Üretim Planlama Mühendisi,  
Dövme Planlama Şefi, Üretim Planlama Şefi olarak çalışmış olup şu anda 
Planlama Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 
İYİ UYGULAMALAR

Tüm Planlama Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla, Vinç Operatörü 
El Kitabı’nı hazırladık; 29.12.2014 tarihi itibariyle yayınını yaptık.

Malzeme Ambarı önü  emniyet bariyerleri ile sınırlandırıldı.
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Çelik ambarı 
– Kesimhane 
arasındaki 
transfer aracının 
modernizasyonu

Çelik arabalarının tedarikçiden geliş şeklini belirleyen çalışma 
talimatını oluşturduk ve Asil Çelik’le talimatı paylaştık

Çelik ambarı sahasında yapılan faaliyetler(nakliyeciler dahil) ile ilgili 
güvenli çalışma şeklini belirten bir pano oluşturuldu.
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Vincin kullanılmadığı zamanlarda sabitlenmesi için bağlama 
kancası yaptırıldı. Gün sonunda vinç buraya bağlanarak 
sabitlenmektedir.

Nakliye şoförleri malzeme indirilmesi esnasında PARSAN 
kuralları gereğince Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını giyerek 
beklemektedir.

DENETİMLER

Sıfır Kaza Proje Ekibi
Her bölümün yöneticilerinden en az 1 kişinin katılımı ile sağlanmalıdır. Buradaki amaç iş güvenliği ile ilgili alınan 
kararlarda ‘’Sıfır Kaza Proje Ekibi’’ içerisinde yer alan kişilerin köprü görevi görerek bölümlerini bilgilendirmesidir.

Davranışsal Denetim
Beyaz yaka çalışanlara ‘’Davranışsal Denetim’’ eğitimi verilir. Davranışsal Denetim planı hazırlanarak denetim yaptırılır.
Denetim raporu düzenlenir ve ilgili bölüm ile paylaşılır. Denetim ekibi içerisinde her atölyenin yönetici olmalıdır.           
Denetimler 1 müdür ve 1 mühendis/formen şeklinde olmalıdır. Buradaki amaç müdür ve mühendisin sahadaki 
çalışanlarla iletişimde olmasıdır. Çalışanların yaptıkları çalışmayı izleyerek meydana gelen güvensiz davranışların 
nedenlerini sorgulamaktır.

Yönetimin Denetimi
Bu denetim yönteminde sadece üst yönetim ve müdürlerin yer alması ile yapılmaktadır. Yönetimin Denetimi planı 
hazırlanır ve 1 direktör 1 müdür olacak şekilde her ay bir atölye denetlenir. Denetim sunum haline getirilerek o ay ki İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda sunulur. Buradaki amaç üst yönetimin sahada görünürlüğüdür.

Mali ve İdari İşler Direktörü Lokman YAMANTÜRK ve Kalite Müdürü Erdoğan USLU’nun yapmış olduğu yönetim denetimi başlamıştır.

İSG Departmanının Denetimi
Fabrika tüm çalışma haftasını kapsayacak şekilde bölümlere ayrılır. Her gün belirlenen alanlar denetim yapılır. Denetim 
sonucunda her Cuma günü denetim raporu hazırlanarak mail ortamında ilgili bölümlerle paylaşılır.

OHSAS 18001 İSG -ISO 14001 ÇYS İç Denetimleri
Tüm departmanlarımızı kapsayacak şekilde yılda en az bir kez yapılmaktadır.   
  
Bureau Veritas tarafından yapılan dış denetimler (ISO 14001 -OHSAS 18001 ) 
Tüm departmanlarımızı kapsayacak şekilde yılda bir kez yapılmaktadır.  
  
Resmi kurumlar tarafından yapılan dış denetimler (ÇSGB,İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye , İSKİ ) 
Tüm departmanlarımızı kapsayacak şekilde yılda en az bir kez yapılmaktadır. 
   
Müşterilerimiz tarafından yapılan dış denetimler ( MAN,ZF,DAIMLER vb.) 
Tüm departmanlarımızı kapsayacak şekilde yılda en az bir kez yapılmaktadır.    

iŞ GÜVENLİĞİDENETİMiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELER
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İsmail BİLGİ
Kalıp Atölyesi Şefi   

İSG ve çevre kavramlarının henüz 
proje aşamasında olan bir konuda bile 
odak noktası olduğu hakkında güzel 
örneklerdir.

İSG ve çevre konularının medya 
üzerinde de önem kazandığı yapılan
görsel ve işitsel yayınlardan 
anlaşılmaktadır. 

Bu kavramlarla birlikte meydana 
gelen yeni odağın kazandırdığı yeni 
bakış açısı ve kanunlarda meydana 
gelen değişiklikler ülkemizde yeni bir 
uzmanlık konusu oluşturmuş, konu 
ile ilgili eğitim birimleri, kurulmuş 
ve üniversitelerde ise yeni bir dal 
oluşumuna sebep olmuştur.

Dolayısıyla konu ile alakalı olan 
uzmanlık eğitim süreçleri sonucunda 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı 
hakkı ortaya çıkmıştır. İSG uzmanlığı 
eğitimlerinde öncelikli olarak ‘’Tehlike 
tanımlaması ve risk değerlendirme’’ 
konuları ele alınmakta ve eğitim 
alan kişinin yapılan işe veya prosese 
konu ile alakalı yeni bir bakış 
kazandırmaktadır.

Yakın geçmişte verimli 
çalışma tabirinin 
az maliyetle birim 
zamanda daha fazla iş 
ile tanımlanması, büyük 
ölçüde iş-üretim odaklı 

çalışmaya sebep olmuş ve İş ve İşçi 
sağlığı güvenliği ve doğal kaynakların 
kullanımı kavramları büyük ölçüde 
göz ardı edilmiştir. 

Ancak herhangi bir şekilde istihdam 
edilmiş bir kişinin çalışma saatleri 
içerisinde yaşayabileceği bir kazanın, 
başta kişinin fizyolojik ve psikolojik 
bakımdan sağlığını bozması, kazaya 
maruz kalan kişinin ailesinin ve 
çalışma arkadaşlarının üzerinde 
psikolojik bir baskı oluşturması 
hususunun kaçınılmaz olduğu büyük 
bir gerçektir

Yaşanabilecek bir kazanın iş günü 
kayıplı olma ihtimalinin iş veren için, 
başta iş gücü kaybı olmak üzere 
olumsuz etkileri kaçınılmazdır. İş 
günü kayıplı kazalar sonucu

kazazedenin sağlık gereksinimleri 
için yapılacak olan masraflar boyutu 
göz önüne alındığında, kazaların 
etkisi, çevresel bir felaketin etkileri 
ile tüm toplumu ilgilendirmesi 
bakımından benzerlik göstermektedir. 
Günümüzde verimli çalışmanın tabiri 
bu kavramlarla birlikte değişmektedir.

Ülkemizde 4857 no lu kanun içerisinde 
İş sağlığı ve güvenliği sadece 4 madde 
içerisinde değerlendirilmekte iken 
6331 sayılı kanunla başlı başına 
değerlendirilmektedir. Bu kanunla 
birlikte işveren - çalışan arasındaki 
karşılıklı hak ve sorumluluklar tekrar 
düzenlenmekte ve yeni bir boyut 
kazanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde artık İş sağlığı 
ve güvenliği kavramı kazandığı önem 
neticesinde farklı bir odak noktası 
olmuştur. Yeni imal edilecek olan bir 
tezgahın operasyon bölgesinin tecrit 
edilmesi ya da yeni nesil içten yanmalı 
motorların karbondioksit salınımının 
azaltılması çalışmaları 

kalIP aTölYesİ İsg ve çevRe süRecİ

11 Kasım 1985 İstanbul doğumlu olan BİLGİ, ilkokul, orta ve lise 
eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır.

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur

C sınıfı iş Güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olan İsmail BİLGİ, 
OHSAS 18001 ve ISO 14001 iç denetçisidir.

05.12.2011 tarihinden beri PARSAN Makina Parçaları Sanayi 
‘nde ‘’Kalıp Atölyesi Mühendisi ve Kalıp Atölyesi Şefi’’ olarak görev 
yapmaktadır.

Bu kazanılan yeni bakış ile uzmanlık 
adayları İSG ve çevrenin ayrılmaz bir 
bütün olduğunu anlamasının yanı sıra 
bu kavramların yönetilebilir olduğunu 
tespit etmektedir.

Almış olduğum bu eğitimlerde 
yönetilebilir bir kavram olmasına 
karşın meydana gelen kazaların 
çoğunun davranış tabanlı 
olduğunu gördüğümde İSG ve çevre 
kavramlarının bir kültür ve yaşam 
biçimi olduğunu kanısına vardım.
İSG uzmanlık eğitimi aldığım zaman 
dilimi içerisinde, sıcak dövme ve 
talaşlı imalat yöntemleri ile otomotiv, 
demiryolu, havayolu ve tarım 
makinaları sektörlerine hizmette 
bulunan tesisimizde İSG ve çevre odak 
noktası haline gelmiş ve ‘’SIFIR KAZA 
PROJESİ’’ adında halen devam eden 
bir proje ekibi oluşturulmuştur.

Proje ekibinin amaçları ve kısa ve 
uzun vade hedefleri belirlenmiş ve 
ilk olarak ‘’Önce insan, Önce güvenlik, 
Sıfır kaza’’ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. Proje başlangıcında 
verilen eğitim ve seminerlerde tehlike 
tanımlaması ve risk değerlendirmesi 
konusunda bilinçlendirilen proje 
ekibine işin sahada takibinin devamlı 
yapılması bilinci yerleştirildikten 
sonra ‘’Saha denetimleri‘’ başlamış ve 
tesisimizde tehlikelerin tanımlamaları 
ve risk değerlendirmeleri projenin 
başladığı günden bu yana aralıksız 
devam etmiştir.

Konu ile ilgili en göze çarpıcı 
gelişme, ramakkala, ilk yardım, 
kaza kavramlarından oluşan bir 
kaza piramidinin olduğu ve bu kaza 
piramidinin taban alanını küçültmenin

tehlikeli ortam,davranış ve bundan 
dolayı oluşabilecek ramakkala ve 
kazaların azalmasına sebebiyet 
verebileceği olmuştur. Projeye 
katılım amacıyla saha denetimlerinde 
belirlenemeyen ve işin mutfağında 
bulunan çalışanlarımızın tehlike 
ve riskler konusunda eğitimlerinin 
tamamlanmasından sonra, ’’Risk 
Bildirim ve Ramakkala Bildirim’’ 
kartlarının kullandırılması sağlanmış 
olup, tehlike tanımlama ve risk 
değerlendirme faaliyetlerinde 
daha hızlı ve etkin bir yol almak 
amaçlanmıştır.

Bu katılımı teşvik için yapılan risk 
bildirimleri değerlendirmeye alınıp, en 
iyi 3 risk bildirimi yapan çalışanlara 
ödül verilmesi amaçlanmıştır. 
Meydana gelebilecek kaza ve 
ramakkalalar, Kaza raporlama 
prosedürümüzde daha geniş çaplı bir 
önlem alabilmemiz için standarda 
oturtulmuş ve bildirimi sağlanmıştır.
Elde edilen tüm veriler, oluşturulan 
İSG ve Çevre Müdürlüğü tarafından 
toparlanıp, bir hiyerarşi oluşturularak 
düzeltici-önleyici faaliyetler 
başlatılmaktadır. Kalite yönetim 
sistemlerinde olduğu gibi İSG ve 
çevre için OHSAS 18001 ve TS EN 
14001 standartları gereği sıfır 
kaza proje ekibi üyelerine standart 
tanıtım ve iç denetçi eğitimleri 
aldırılmış olup, yaşatılan İSG 
ve Çevre yönetim sistemlerinin 
standartlara uygun denetilmesi ve 
yürütülmesi sağlanmıştır. Yönetim 
ile çalışanların arasındaki iletişimin 
de kuvvet kazandığı bu yönetim 
sisteminde çevre boyut ve etkilerinin, 
tehlike ve risk değerlendirmelerinde 
herkesin söz sahibi olduğu aşikardır. 
Dolayısıyla İSG ve çevre konularında 
en etkin ve hızlı bir biçimde iyileştirme 
faaliyetleri yapılabilmektedir ve 
yapılan tüm faaliyetlerin çalışanlar 
için bu projenin sadece bir slogandan 
ibaret olmadığı herkes tarafından 
anlaşılmıştır. 

Tehlikelerin bertaraf edilmesi 
konusunda ilk önce tehlikeyi 
kaynağında yok etme, ikinci olarak

ikame etme, üçüncü olarak 
mühendislik çalışmaları ve Kişisel 
koruyucu ekipman kullanımı 
sıralamasına uyulması gerektiği 
anlatılmıştır. Tehlike ve risk 
değerlendirmeleri sonucunda 
bu hiyerarşiye bağlı kalarak 
düzeltici ve önleyici faaliyetlerimizi 
gerçekleştirmekteyiz. Kullanılan 
tezgah ve ekipmanlardan 
kaynaklanan tehlikeleri ve riskleri 
belirledikten ve KINNEY metoduna 
göre hiyerarşisini sağladıktan sonra 
bu konuda Makine’yi Emniyete Alma 
Prosedürü’nün önem kazandığı ortaya 
çıkmıştır.

Almış olduğumuz eğitimlerde, 
yaşanan iş kazalarının ve ramakkala 
olaylarının sebebi olarak tehlikeli 
davranış kavramı göze çarpmıştır. 
Bu nedenle, Davranış Tabanlı İsg 
Denetim Ekipleri kurularak, tüm 
çalışanlarımızın karşılıklı olarak aylık 
periyotlarla denetimi sağlanmıştır. 
Bu denetimler sonucunda elde 
edilen veriler, denetlenen bölümler 
ile paylaşılıp görülen uygunsuzluklar 
ile alakalı olarak aksiyon planı 
beklenmektedir. Böylece sistemin 
yaşayan bir sistem olması ve en 
etkin ve hızlı çözümlerin geliştirilmesi 
sağlanmıştır.

Proje ekibimiz ve tüm çalışanlarımızla 
birlikte yürüttüğümüz bu proje 
sayesinde geçmişteki kaza 
sayımız belirgin bir şekilde azalma 
göstermiştir. Kaza sıklık oranlarımız 
belirgin bir şekilde azalmaktadır ve 
umuyoruz ki hedefimiz olan Sıfır Kaza 
ya ulaşılacaktır.

Projenin ve İSG ve çevre kavramlarını 
yönetmek için oluşturulan ve yaşayan 
sistemimizin sürekliliğini sağlayarak 
2015 yılı içerisinde yapılacak olan 
faaliyetlerimizde kazasız bir yıl 
olması için çalışmalarımızı devam 
ettireceğimizi bildirir ve başta 
PARSAN Makina Parçaları A.Ş olmak 
üzere ülkemiz ve dünya çalışanlarının 
kazasız bir yıl geçirmelerini ve İSG ve 
Çevre kültürünün bir gelenek haline 
getirilmesini dilerim.

iŞ GÜVENLİĞİMAKALEiŞ GÜVENLİĞİ MAKALE
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Sıfır kaza

önce insan, önce güvenlik

Sıfır kaza
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KALIP ATöLYESİ İYİ UYGULAMALARI

ÖNCESİ

SONRASI

Dik tornanın dönen aksamına makine koruyucusu yapıldı.

Üniversal 
torna tezgahı  
punta önüne 
muhafaza 
yapıldı.
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öLçÜM ANALİZLER

Yasal standartlara uygun iç ortam kişisel maruziyet ölçümleri  yapılmaktadır ;

Gürültü
VOK
Toz
Termal Konfor
Titreşim

OHSAS 18001 SÜREcİ

OHSAS 18001 - İSG Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı ; 
     
-İç Denetçi Eğitimi : 18,19,20 Şubat 2015  tarihlerinde BUREAU VERITAS tarafından verilmiştir.           

OHSAS 18001 ,ISO 14001 iç denetçi sayımız 24 kişiye ulaşmıştır.

-İç Denetimlerin yapılması : Mayıs 2015    

-YGG Toplantısının yapılması : Haziran 2015

- Dökümantasyon Denetimi ( Stage-1 ) : Temmuz 2015                          

-Uygunsuzlukların Kapatılması : Eylül 2015 

- Saha Denetimi ( Stage -2 ) : Ekim 2015

- Belgelendirme  Süreç olarak İç Denetçi Eğitimi tamamlanmıştır.

iŞ GÜVENLİĞİOHSASiŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜM
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Sıfır kaza
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SİPARİŞ YöNETİMİ İYİ UYGULAMALARI

Sevkiyat Ambarında yükleme yapılan araçlarda tekerlek takozu 
koyulmaktadır.

Yaklaşık 14-16 kg arası ürünleri elle aktarım 
yapmaktaydı.

Kaldırma 
aparatı 
yapılarak elle 
aktarıma son 
verilmiştir.
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Sıfır kaza
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Sıfır kaza
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Botersan için dikey yaşam hattı kuruldu.

YENİ PARSAN FAbRİKAMIZ

PARSAN AVRUPA’NIN 
EN bÜYÜK Üç DöVME 
TESİSİNDEN bİRİNİ 
KURUYOR

Otomotiv Yan Sanayi Sektörünün 
önde gelen tedarikçilerinden 
Parsan Makina Parçaları Sanayii 
A.Ş., Kocaeli Dilovası’nda, alanında 
Avrupa’nın 3 büyük üretim tesisinden 
birini kuruyor. 15 futbol sahası 
büyüklüğündeki alanda kurulacak 
olan tesis, Parsan’ı, dünyanın en 
önemli ağır ticari araç üreticilerinin 
motor ve aktarma organları dövme 
parça tedarikçisi konumuna getirecek. 
Yeni tesislerde modern mühendislik 
teknolojilerinin kullanılacağını belirten 
Güriş Holding Sanayi Grubu CEO’su ve 
Parsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Adnan İğnebekçili, ‘‘Üretim önemli 
ölçüde robotlarla ve sıfır zararlı atık 
ilkesiyle gerçekleşecek. 160 milyon 
Avro’ya mal olacak ve

Avrupa’nın en modern tesisleri 
arasında yer alacak Parsan Dilovası 
Tesisleri, iş güvenliği ve yüksek 
verimlilik anlayışıyla çalışacak. 
Yatırımlar tamamlandığında halen 
650 olan personel sayımız 1800’e 
ulaşacak” dedi.

Türkiye ve Avrupa Otomotiv ve 
Makina İmalat Sektörlerinin önemli 
Dövme Aksam tedarikçilerinden 
biri olan Parsan Makina Parçaları 
Sanayii A.Ş., Kocaeli Dilovası’nda 
Avrupa’nın en büyük Motor, Aktarma 
Organları ve büyük Dövme Aksam 
Üretim Tesisinden birini kuruyor. 
Güriş Holding Sanayi Grubu şirketi 
olan Parsan’ı uluslararası alanda üst 
sıralara taşıyacak olan tesis, yaklaşık 
15 futbol sahası büyüklüğündeki bir 
alanda kurulacak. İhtiyaç duyduğu 
elektrik enerjisinin yüzde 10’unu 
güneş enerjisinden üreterek, yüksek 
enerji verimliliği ve sıfır zararlı atıkla 
çalışacak olan tesiste, büyük ölçüde 
robotlarla üretim yapılacak. Halen 
650 olan personel sayısı yatırımlar 
tamamlandığında 1800’e ulaşacak. 

Tamamlandığında toplam 160 milyon 
Avro’ya mal olacak tesisle, Parsan, 
aks ve mil üretiminde Avrupa’nın en 
büyük, diğer aktarma organları ve 
motor dövme aksamı üretiminde ise, 
Avrupa’nın üç büyük tesisinden biri 
olacak. Yeni tesislerde, başta otomotiv 
olmak üzere tarım, iş makinaları, 
gemi, havacılık, savunma sanayilerinin 
motor ve aktarma organlarında 
kullanılan ağır dövme parçaların 
tedariki de gerçekleştirilecek.

Güriş Holding Sanayi Grubu CEO’su 
ve Parsan Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Adnan İğnebekçili, Parsan’ın 
2015 ve 2020 yılları vizyonu ile, 
yeni yatırım stratejisi ve kurumsal 
hedeflerini basın mensuplarıyla 
paylaştı. Parsan’ın Güriş Holding 
Sanayi Grubu çatısı altında bulunan 
şirketler arasında yer aldığını belirten 
İğnebekçili, 1968 yılında Pendik’te 
kurulan fabrikada; Kalıphane, 
Dövmehane, Isıl İşlem, Özel Talaşlı 
İmalat, Entegre Çelik Dövme ve İşleme 
Tesislerinin bulunduğunu hatırlattı.

iŞ GÜVENLİĞİYENİ FABRİKAiŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRME






