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İş güvenliği

1. GİRİŞ

Yurdumuzda yakın bir geçmişte ter-
sane sektörü doğrudan yaklaşık 

40.000 kişiye, dolaylı yoldan ise en az 
bu rakamın 3-4 katına istihdam sağla-
maktaydı. İşsizlik ile mücadele ve istih-
dam yaratmanın büyük önem arz ettiği 
bu yıllarda; bir zamanlar altın yıllarını 
yaşayan tersane sektörünün kamuo-
yunda yüksek istihdam rakamlarından 
ziyade geçmiş yıllarda sektörde mey-
dana gelen iş kazalarıyla hatırlanması 
kanımca bir tesadüf değildir. Sektör bu 
kötü ününü özellikle yaşanan ölümlü iş 
kazalarına borçludur. En kutsal hakkın 
yaşam hakkı olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak insani boyutu itibarıyla da İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunun birin-
ci öncelikli olarak ele alınması gerek-
tiği bir gerçektir. Tersane sektöründeki 
mevcut durumu ve şu ana kadar kat et-
tiği mesafeyi incelerken şüphesiz odak 

Tersane Sektöründe Meydana Gelen İş Sağlığı 
ve Güvenliği Değişimi (2003-2013)

noktamız işçi hayatı olacaktır. Duruma 
iş ilişkisi açısından baktığımızda işve-
renin işçiyi gözetme borcu kapsamında 
en başta, yaşamsal değeri nedeniyle 
ayrı bir yeri bulunan İş Sağlığı ve Gü-
venliğini sağlama borcu gelir [1].

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna tanım-
sal olarak bakıldığında iki ayrı kavram-
la karşılaşılmaktadır: İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’ne göre işçi sağlığı; “Çalışan tüm 
insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sos-
yal yönden tam iyilik durumlarının sağ-
lanmasını ve en yüksek düzeylerde sür-
dürülmesini, iş koşulları ve kullanılan 
zararlı maddeler nedeniyle çalışanların 
sağlığına gelebilecek zararların önlen-
mesini ve ayrıca işçinin fizyolojik özel-
liklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, 
işin insana ve insanın işe uymasını amaç 
edinen tıp bilimidir.” Konunun diğer ka-
nadı olan İş Güvenliği ise; iş yerlerinde 

işin yürütülmesi nedeniyle oluşan teh-
likelerden ve sağlığa zarar verebilecek 
koşullardan korunmak için yapılan me-
totlu çalışmalardır [2].

2. TERSANE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Tersane sektörü gerekli İş Sağlığı ve 
Güvenliği önlemleri alındığında ve 
yeterli destek verildiğinde çok yüksek 
istihdam rakamları oluşturmaya elve-
rişli bir emek yoğun sektörüdür. Ter-
sane sektörü yapısal olarak çok çeşitli 
yan sanayi kollarını içerdiğinden diğer 
sektörler için lokomotif etkisi yapmak-
tadır. Uluslararası çok çetin bir rekabet 
yaşanmaktadır. Geçmişte ağırlıklı ola-
rak fiyat esasına göre rekabet edilirken 
günümüzde rekabet; fiyatla birlikte ka-
lite, etkin bir pazarlama, üründe yara-
tıcılık, değişen talebe hızlı yanıt verme 
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termiştir. Bakanlar Kurulunun özellik-
le 2003 ve 2008 yıllarında yayınladığı 
ulusal programlar kapsamında Avrupa 
Birliğine İş Sağlığı ve Güvenliği konu-
sunda uyumu, amaç olarak aldığı görül-
mektedir [5]. 

İş sağlığı ve güvenliği anlayışı, Avru-
pa Birliğine entegrasyon çerçevesin-
de kuralcı, belirli kalıplar içinde ka-
lan, alınması gerekli bütün tedbirlerin 
mevzuatta düzenleyen ve denetimlerle 
kontrolü yapmaya çalışan yapıdan, risk 
değerlendirmesi yapan, kendi risklerini 
ve tehlikelerini belirleyip kendine özgü 
önlemler alan bir yapıya dönüşmüştür. 
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği 
anlayışı artık iş yerini; yaşayan, büyü-
yen, değişen ve kendine özgü olan bir 
canlı organizma olarak görmektedir. İş 
güvenliğinde olması gerekli olan yeni 
yaklaşım, yapılması gerekenleri detaylı 
belirlemek veya ağır yaptırımların uy-
gulanmasını sağlamak yerine iş yerinin 
değişken yapısına göre kendini revize 
eden ve her iş yerine özgü çözümler 
üreten bir yapıya bürünmüştür.    

Günümüzdeki iş güvenliği bakışına pa-
ralel olarak tersane sektöründe iş sağlı-
ğı ve güvenliğinde öne çıkan konular şu 
şekilde sıralanmaktadır:  
• İşçi sağlığı, mesleki beceri, yaptığı 

işi benimseyebileceği bir huzur or-
tamı,

• Çalışma ortamında sürekli olarak iş 
sağlığı ve güvenliğinin iyileştiril-
mesi,

• Psikososyal ve örgütsel yaklaşımlar 
geliştirilerek, işçi ve işveren arasın-
da çalışma barışının sağlanması. 

Bu sayılan konuların hayata geçirilmesi 
için işçi, işveren ve devlet arasında tam 
bir işbirliği olması gerekmektedir [6].

5. TERSANE SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RİSK 
ODAKLARI 

Sanayi devriminin mirası olan iş kaza-
ları çalışma hayatının ne yazık ki bir 
parçası haline gelmiştir. ILO’ya göre 
meslek hastalıklarının %100’ü iş ka-
zalarının %98’i önlenebilir kazalardır 
[7].  Bu rakamların ancak insan odaklı 

yeteneği, geleceğe yatırımla belirlenir 
olmuştur. Özellikle günümüz şartların-
da talep eğilimini belirlemek, araştırma 
geliştirme çalışmalarında bulunmak ve 
ürettiğini uluslararası arenada pazarla-
ma yapmak ön plana çıkmıştır [3].

Tablo 1’de görüldüğü gibi tersane sek-
törü ülke için ciddi döviz girdisi sağ-
lamaktadır. Kısaca Tersane sektörü 
yabancı sermaye girdisini ve ihracat 
rakamlarını arttırmakta, teknolojik ye-
nilikleri yakından izlemeye ve uygula-
maya imkân sağlamakta, genç iş gücü-
ne nitelik kazandırmakta ve savunma 
sanayiye yaptığı çalışmalarla dolaylı 
yönden ülke savunmasına katkıda bu-
lunmaktadır.    

3. ÜRETİM VE İSTİHDAM AÇISINDAN 
TERSANE SEKTÖRÜ

İstihdam rakamları 2007 Ağustos ayı 
itibarıyla 33.480’e ulaşmış, ancak Ara-
lık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye’deki 
tüm tersanelerden alınan verilere göre 
bu sayı 26.910’a gerileyerek ortalama 
%20, Aralık 2009’da 19.179 kişiyle 
%43, Aralık 2010’da 21.449 kişiyle 
%36 ve Aralık 2011‘de ise 20.516 ki-
şiyle %39 oranında bir düşüş göster-
miştir. 

Tüm dünyada denizcilik sektörünü et-
kileyen küresel ekonomik kriz nedeniy-

le, gerek dünya gemi inşa taleplerindeki 
azalma, gerekse ülkemiz tersanelerinin 
iş kazaları nedeniyle gündeme gelmele-
rinin dünyadaki armatörlük kuruluşları-
nı olumsuz yönde etkilemesi ve navlun 
fiyatlarının halen düşük seviyelerde 
gezmesi, sipariş iptalleri ve yeni sipa-
rişlerin neredeyse yok denecek kadar 
az olması, 2011 Aralık ayı itibarıyla 
istihdam sayısında 2007 yılıyla karşı-
laştırma yapıldığında yaklaşık 13.000 
kişilik bir daralmayı da beraberinde ge-
tirdiği görülmektedir. 2012 yılında sek-
törün durumunun aynı şekilde devam 
edeceği, bakım onarım faaliyetlerinin 
artmasına rağmen istihdam rakamların-
da önemli bir artış olmayacağı beklen-
mektedir.

4. TERSANE SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ
SGK verileri incelendiğinde iş ka-
zalarının en sık metal işleme/üretim 
sektöründe, Ölümle sonuçlanan iş ka-
zalarının ise en sık inşaat sektöründe 
meydana geldiği görülmektedir [4].
Tersane sektörü bünyesinde yapılan 
işler gereği, yukarıda bahsedilen iki 
sektöründe öncelikli risklerini içermek-
tedir. Bu durum göz önünde bulundu-
rulursa ne kadar tehlikeli bir çalışma 
sahası olduğu daha kolay anlaşılabilir. 
Tersane sektöründe mevcut olan yük-
sekte bloklar halinde çalışma, çok çe-
şitli iş ekipmanlarının kullanılması ve 
bunların yanında tehlikeli kimyasal-
ların boya, raspa vb. çalışmalarda yer 
alması, sektörün iş kazası ve meslek 
hastalığı açısından çok büyük riskler 
içermesine sebebiyet vermektedir.  İş 
güvenliği konusunun kendi yapısı iti-
barıyla çok bilimli bir karaktere sahip 
olması ve Tersane sektörünün çok çeşit-
li risk gruplarını içermesi; iş sağlığı ve 
güvenliği çözümlerinin çok bilimli, eş 
güdüm halinde ve çok sayıda uzmanlık-
tan oluşan bir ortak çabayla yapılması 
zorunluluğu getirmektedir.

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği ba-
kışındaki dönüşüme paralel olarak ter-
sane sektöründe iş güvenliği anlayışı, 
dönem içinde değişim ve gelişim gös-

YIL İHRACAT TUTARI 
(bin USD)

2000 121.317

2001 308.647
2002 290.222
2003 440.511
2004 686.334
2005 1.251.573
2006 1.398.516
2007 1.818.572
2008 2.646.321
2009 1.831.310
2010 1.108.614
2011 1.273.971

Tablo 1. 2000-2011 Yılları Yeni Gemi ve Yat 
İhracat Değerleri

YIL İSTİHDAM SAYISI

2001 5.750

2002 13.545

2003 14.300

2004 14.750

2005 25.000

2006 28.580

2007 33.480

2008 26.910

2009 19.179

2010 21.449

2011 20.516

Tablo 2. 2001-2011 Yılları İstihdam Verileri
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bir yaklaşımla yakalanabileceği bir ger-
çektir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri iş ka-
zalarını engellemek için alınmaktadır. 
Ülkemizde iş kazası sayısı ciddi ma-
nada yüksektir. Özellikle tuzla tersane 
bölgesi yaşanan iş kazalarıyla kötü bir 
üne sahiptir. İş kazaları temel olarak 
birçok faktörün bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır. Tersane sektöründe artan 
ölümlü iş kazası sayısını içeren tabloya 
bakıldığında durum daha açık görüle-
cektir (Tablo 3).

Rakamlar incelendiğinde özellikle ter-
sanelerdeki yoğunluğun ve üretimin 
fazla olduğu yıllarda ölümlü iş kazası 
sayılarının arttığı görülmektedir. Özel-
likle kullanılan taşeron sistemi, günlük 
çalışma sürelerine riayet edilmemesi ve 
tersane bölgesinin alt ve üst yapı eksik-
likleri iş kazalarında önemli faktörler 
olarak öne çıkmaktadır. 2008 yılından 
sonra ölümlü iş kazalarının azalmasında 
dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisi 
büyüktür. Krizin yanında özellikle 2007 
yılından sonra yapılan sıkı denetimler 
ve uygulanan iş sağlığı ve güvenliği po-
litikalarının da etkisi azımsanamaz.

Şekil 1 incelendiğinde tersanelerde 
“yüksekten düşme” ve “elektrikle te-
mas” şeklinde iş kazalarının çok daha 
fazla gerçekleştiği görülmektedir. Bu-
nunda en büyük sebebi çok fazla sayıda 

elektrikli iş ekipmanı kullanılması ve 
büyük bloklar halinde çalışma yapıl-
masıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi 
tersane sektörü çok bilimli emek yoğun 
bir çalışma alanıdır. Çok bilimli özelli-
ğinden dolayı içerisinde çok çeşitli risk-
leri barındırmaktadır. 

6. SEKTÖRDE MEVCUT BULUNAN ALT 
İŞVERENLİK (TAŞERON İŞÇİLİK) SİSTEMİ 
VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Yurdumuzda her sektörde görmeye 
alıştığımız alt işverenlik sistemi (ta-
şeron işçilik) tersane sektöründe yo-
ğun bir şekilde tercih edilmektedir. 
Alt işverenlik sistemi çalışma süresi 
ve niteliği olarak esneklik sağlaması, 
hukuki ve idari olarak işvereni daha 
az sorumluluk altına sokması ve mad-
di olarak bazı durumlarda daha fazla 
kâr marjı sağlamasından dolayı çok 
tercih edilmektedir. Özellikle ekipler 
halinde çalışma gerektiren, her bölüm 
için ayrı uzmanlık alana sahip işçilere 
ve uzmanlara ihtiyaç olunan tersane 
sektöründe bu yoğunluk açıkça görül-
mektedir. Kanunda alt işverenlik siste-
minin niteliği, sınırları ve amacı açıkça 
belirtilmesine rağmen bazı durumlarda 
işçilerin haklarını kısıtlamaya yönelik 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Alt 
işverenlik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. 
maddesinde  “bir işverenden, iş yerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gere-
ği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş 

yerinde çalıştıran diğer işveren ile 
iş aldığı işveren arasında kurulan 
ilişkiye asıl işveren alt işveren iliş-
kisi denir” şeklinde tanımlanmış-
tır.  İlgili yasadan anlaşılacağı gibi 
yardımcı işlerde (yemek, güvenlik 
vb.) herhangi bir kısıtlama olma-
dan alt işverenlik ilişkisi kurulabi-
lir [8]  ama asıl işlerde doğrudan 
üretim organizasyonunda yer alan 
işlerde ve işletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenler olması şartı 
aranmaktadır [9]. Yapılan uygula-
malarda ve alınan Yargıtay karar-

larında bu koşulların beraber bulunması 
gerektiği anlaşılmaktadır.  

Yasanın işverene tanıdığı bu olanak uy-
gulamada bazı durumlarda aynı işte daha 
az vasıflı işçiyi daha az ücrete çalıştırıl-
ması şeklinde görülmektedir. Özellikle 
tersane sektöründe bu durum kadrolu 
işçi ve taşeron işçisi olarak bir ayrıma 
sebep olmaktadır.  Kadrolu işçiler üc-
ret, vasıf ve sosyal haklar olarak taşeron 
işçilere oranla daha iyi durumda bu-
lunmaktadır. Taşeron işçilerinin büyük 
bir kısmının tecrübesiz, mesleki eğitim 
olarak yetersiz, yaptığı işin risklerinden 
habersiz ve iş güvenliği açısından yeteri 
kadar bilinçlendirilmemiş olduğu, taşe-
ron hizmeti veren firmalarda çok ciddi 
şekilde işçi sirkülasyonu yaşandığı ve 
bu durumdan dolayı işçilere iş güven-
liği farkındalığı kazandırılamadığı göz 
önünde bulundurulursa; eğitimin, mes-
leki yeterliliğin ve iş güvenliği farkında-
lığının önemli olduğu tersane sektörüne 
alt işverenlik sisteminin getirdiği riskler 
daha açık görülebilir.  Özellikle alt iş-
verenlik hizmeti veren firmaların daha 
önce tersanede çalışmış işçiler veya us-
talar tarafından kurulmuş ekonomik güç 
olarak zayıf, kurumsal yapısı olmayan 
ve iş güvenliği açısından yetersiz du-
rumda olmaları mevcut riskleri daha faz-
la arttırmaktadır. Bazı durumlarda alt iş-
verenlik ilişkisinin muvazaalı kurulduğu 
görülmektedir. En çok karşılaşılan du-
rumlardan birisi ise alt işverenin gerek-
li iş ekipmanlarına dahi sahip olmadan 
işçilerinin tersanelere sanki kiralaması 
şeklinde çalışma ilişkileri kurmasıdır. 
Alt işveren işçileri, kısa sayılabilecek 

sürelerde sürekli bir şekilde farklı tersa-
nelerde çalıştırılmaktadır. 

Alt işverenlik sisteminde yevmiyeli ça-
lışma sık görülmektedir. İşçinin alacağı 
ücret yevmiyeli sistemde çalışma süre-
sine göre değişmektedir. Bilhassa ya-
şam koşullarının ve ekonomik zorluk-
ların işçileri, yevmiyeli sistemde fazla 
mesai yapamaya yöneltmektedir. 4857 
sayılı İş Kanunu kapsamında haftalık 
çalışma süresi 45 saatle sınırlandırıl-
mıştır ve bazı işlerde günlük 7.5 saattin 
geçilemeyeceği belirlenmiştir. Bilin-
diği ve çoğu yayında belirtildiği gibi 
çalışma süresinin artmasıyla beraber iş 
kazası gerçekleşme riski de doğru oran-
tılı [10] olarak artmaktadır. İşverenin 
daha az işçi çalıştırarak daha az ücret 
vermek için fazla süreli çalışmaları des-
teklediği görülmektedir. Özellikle Alt 
işveren işçilerinden yevmiyeli çalışan 
işçilerin ilgili yönetmelikte (Sağlık Ku-
ralları Bakımından Günde Ancak Yedi 
buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında Yönetmeliği) 
belirtilen işlerde izin verilen zamanı 
doldurmasına rağmen çalışmaya devam 
ettiği görülmektedir. Gerekli gözetimin 
yapılmamasından dolayı ilgili yönet-
melikte belirtilen işlerde çalışan işçi-
lerin, çalışma süresini tamamladıktan 
sonra aynı işte fazla mesai yapmasına 
[11] veya başka bir işte çalışmasına izin 
verilmektedir [12].  Tersane bünyesin-
de bulunan kaynak işlerinde, raspa işle-
rinde ve çok gürültülü işer de vb. fazla 
çalışmaya izin verilmesinin ve fazla 
çalışmaya göz yumulmasının, iş kaza-
sına çok açık bir davetiye olduğu orta-
dadır.  İşveren 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan 
ve aynı kanunun 4. maddesinde “…İş 
yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, 
denetler ve uygunsuzlukların gideril-
mesini sağlar.” Şekliyle belirtilen “ted-
birler” çerçevesinde fazla çalışmayı de-
netlemek ve gerektiğinde işçinin fazla 
çalışmasını engellemek zorundadır.

7. GEMİ İNŞA VE GEMİ SÖKÜM İŞ YER-
LERİNDE PROGRAMLI TEFTİŞLER

Çalışama Bakanlığı tarafından belirli 

periyotlarda tersane bölgelerini kap-
sama alan programlı denetimler ger-
çekleştirilmiştir. Özellikle 2007-2008 
yılında iş kazalarının artmasıyla Çalış-
ma Bakanlığı daha etkin, hızlı ve yakın 
denetim için tuzla tersane bölgesinde 
nöbetçi müfettiş görevlendirmiş ve 
programlı denetim sayısını arttırmıştır.

Yapılan denetimler arasında 2005-2007 
yıllarında İzmir Aliağa Gemi Söküm 
Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Gemi 
Sökümü Yapılan İş Yerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Proje Deneti-
mi,” 2007-2008 yıllarında Tuzla Özel 
Tersaneler Bölgesi’nde gerçekleştirilen 
“Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Teftiş Projesi” 2012 yılında Tuzla ve 
Yalova Tersane Bölgelerini kapsamına 
alan“Tersane İş Yerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Teftişi” projeleri öne çık-
maktadır.

İzmir Aliağa Gemi Söküm bölgesinde 
proje teftişleri 2005 ve 2007 yılların-
da 6 Baş İş Müfettişi ve 7 İş Müfettişi 
görev almıştır. 2007 yılında gerçekleş-
tirilen proje kapsamında 23 iş yeri teftiş 
edilmiş ve 131 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Bu noksanlar kapsamında 
18 iş yerine mehil verilmiştir (2005 ve 
2007 Gemi Sökümü Yapılan İş Yerle-
rinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje De-
netim Raporu ).

Tuzla Özel Tersaneler Bölgesi’nde ve 
Yalova Tersane Bölgesi’nde (sadece 
2012 yılındaki programlı denetim Ya-
lova Tersane Bölgesini Kapsamaktadır) 

2007, 2008 ve 2012 yıllarında yapılan 
programlı denetimlerde toplam 3 Baş İş 
Müfettişi 11 İş Müfettişi ve 10 İş Mü-
fettişi Yardımcısı görev almıştır. 2007, 
2008 ve 2012 yıllarında yapılan dene-
timde sırasıyla 56, 47 ve 51 iş yeri tef-
tiş edilmiştir ve bu iş yerlerinde 2007 
yılında 1061, 2008 yılında 590 ve 2012 
yılında toplan 193 adet noksan husus 
bulunmuştur (2007 ve 2008 Tersaneler-
de İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi 
Raporu).  

2007 yılından itibaren 2012 yılına kadar 
denetlenen iş yeri başına düşen noksan 
husus sayısındaki azalma dikkat çeki-
cidir. 2007 yılında tersane başına nere-
deyse 20 adet noksan husus varken bu 
sayı 2008 yılında 12’ye, 2012 yılında 
ise 2’ye gerilemiştir. Noksan sayısının 
azalması Tersane sektöründe iş sağlığı 
ve güvenliği açısından bir bilincin oluş-
maya başladığının göstergesidir. Dikkat 
çekici bir istatistik ise Yalova tersane 
bölgesinin noksan hususun Tuzla tersa-
ne  bölgesinden fazla olmasıdır. 

Tersane sektöründe çalışma ortamının 
sürekli değişken ve hareketli olduğun-
dan dolayı iş sağlığı ve güvenliği orga-
nizasyonu oturmamış iş yerlerinde bazı 
noksanlıklar denetimlerle düzeltilme-
sine rağmen ilerleyen zamanda tekrar 
görülmektedir.

Şekil 3’te görüldüğü gibi elektrik pano-
larındaki noksanlıklar, basınçlı tüplerin 
taşınması ve depolanması ve çalışma 
izin sistemindeki noksanlıklar, denetim-

Tablo 3.  DİSK/Limter-İş Sendikası Rakamları

Yıl Ölümlü İş Kazası 
Sayısı

2000 4
2001 1
2002 5
2003 3
2004 6
2005 7
2006 10
2007 12
2008 28
2009 15
2010 11
2011 3
2012 8

Şekil 1. Tersane Sektöründe Meydana Gelen Kaza Çeşitleri

Şekil 2. İş Yeri Başına Düşen Noksan Husus Sayısı

İş Yeri başına Düşen Noksan
Husus Sayısı
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lerden sonra neredeyse aynı seviyeye 
gelirken elektrik kablolarındaki noksan-
lar, 2008 yılına oranla artmıştır. Genel 
itibarıyla toplam noksan sayısı azalırken 
Şekil 3’te belirtildiği gibi bazı noksanlar 
aynı seviyede kalmış veya çoğalmıştır. 
Bunun en büyük sebebi yukarıda sayı-
lan noksanlıkların norma sabit iş yerle-
rinde olduğu gibi sadece bir kere düzel-
tilmesinin yeterli olmayışıdır. Özellikle 
de tersane sektöründeki değişkenlik ile 
çalışma yapılan her gemide bu noksan 
hususlara dikkat edilmemesidir. Yerine 
oturmuş bir iş güvenliği organizasyo-
nun altında yapılacak etkin denetim ve 
gözetimle ancak bu duruma çözüm bu-
lunabilir.

8. SONUÇ

Tersane sektöründe iş kazasına sebep 
olabilecek riskler bertaraf edilirken iş 
yerine ve yapılan işe uygun bir iş sağ-
lığı ve güvenliği organizasyonu oturt-
mak çok önemlidir. Öncelikle etkin ve 
iş yerinin kılcal damarlarına kadar in-
celeyen bir risk değerlendirmesi hazır-
lanmalıdır.  Risk değerlendirmesi hazır-
lanırken iş yerinde gerçekleştirilen her 
iş basamaklara ayrılmalı, her basamak 
kendi ve etrafı için sebep olabilecek 
potansiyel tehlikeler belirlenmelidir. 
Her tehlike için mevcut riskler belirle-
nip alınabilecek önlemler sıralanmalı ve 
Risk değerlendirmesinin son kısmında 
mevcut riskler karşısında alınan önlem-
lerin yeterliliği sorgulanmalıdır. Analiz 
sonunda bu önlemlerden gerek pratiklik 
gerekse ekonomiklik açısından en uy-

gun olanları seçilerek uygulamaya ko-
nulmalıdır [13]. Risklerin belirlenmesi 
ve bertaraf edilmesi sadece bir adımdır. 
Önemli olan etkin ve yürütülebilir bir iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyonu kur-
maktır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi, 
yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda 
olmayıp, müdürlerin her birini veya fir-
ma danışmanlarını veya iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanları ile tüm çalışanları işin 
içine sokar. Organizasyonel öncelikleri 
belirleyen üst yönetimden, iş yerinde 
potansiyel tehlikeyi gözlemleyebilecek 
işçiye kadar herkesi kapsar [14]. Sade-
ce potansiyel tehlikelerden doğabilecek 
risklerin belirlenip bertaraf edilmesi 
yeterli değildir. İş yerinde sağlanan iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyonu; 
sürekli alınan önlemlerin kontrolünü, 
alınan önlemlere uyulup uyulmadığını, 
önlemlerin yerindeliğini gözlemler ve iş 
yerinde oluşabilecek yeni riskleri değer-
lendirir, sağlık ve güvenlik tedbirlerini 
değişen şartlara uygun hâle getirir ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için ça-
lışmalar yapar [15]. Özetle iş kazaları-
nın engellenmesi için etkin bir iş sağlığı 
ve güvenliği organizasyonu kurulmalı-
dır ve bu organizasyonun altında görev-
lendirilmiş ekip tarafından tehlikelerin 
belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve alınan 
tedbirlerin kontrol edilip daha iyi çalış-
ma şartları için  “proaktif” bir yaklaşım 
gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
için yapılacak çalışmaların, iş yerinin en 
üst yöneticilerinden en alt çalışanlarına 
kadar “farkındalık” sağlaması gerek-
mektedir. 
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