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Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2012 tarihinde Saat 9.30 da Hukuk Fakültesi 

Toplantı Salonunda  Doç.Dr.Ali Naci YILDIZ, Doç.Dr.Alpaslan KILIÇARSLAN,  

Prof.Dr.Nazmi BİLİR, Prof.Dr.Nurşen BAŞARAN, Prof.Dr.Neslişah RAKICIOĞLU, 

Dr.Rana GÜVEN, Baş işmüfettişi Tevfik PAÇACI, Prof.Dr.Kadriye BAKIRCI, 

Doç.Dr.Hülya YAVUZ ERSAN, Doç.Dr.Kemal ÖKTEM, Yrd.Doç.Dr.Suat KASAP ve 

Dr.Buhara ÖNAL’ın katılımı ile toplandı. 

 

Doç.Dr.Ali Naci YILDIZ, Haziran 2012 tarihinden itibaren yapılan faaliyetleri ve 

planlanan çalışmaları anlattı. 

Görüş ve öneriler kapsamında, başlıca aşağıdaki konular gündeme getirildi; 

 Haziran ayında ÇSGB İş Sağlığı ve güvenliği Genel Müdürlüğü ile birlikte 

yapılması planlanan İş Sağlığı ve güvenliği Hizmet Modelleri Kongresinin Mart 

ayına alınması önerildi. Ancak hazırlıların bu tarihe yetişmeyeceği belirtildi. 

Hazırlık çalışmalarının ŞSGB ve SB ile birlikte sürdürülmesi önerildi. Bununla 

birlikte 10 dan az işçi çalıştıran işyerleri için model hazırlama ve mevzuat 

çalışmalarına yetiştirilmek üzere daha sınırlı kapsamda bir toplantı 

yapılabileceği vurgulandı. 

 Mühendislik ve Hukuk Fakültelerince İSG ne ilişkin Yüksek Lisans ve Doktora 

derslerinin açılabileceği belirtildi. 

 HÜ bünyesinde İSG Yüksek Okulu açılmasının önemi vurgulandı. 



 Mesleki Toksikoloji Laboratuvarı kurulmasının önemi vurgulandı. Bu konuda 

HÜ bünyesindeki diğer olanakların da dikkate alınması gerektiği belirtildi. 

 Başta Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri olmak üzere öğrencilere 

yönelik olarak Beytepe Kongre Merkezinde yarım günlük konferanslar 

verilebileceği belirtildi. Bu konuda ÇSGB İSGGnMd ile İş Teftiş Kurulu’nun 

konuşmacı desteği sağlayacağı belirtildi. Konuya ilişkin hazırlıkların kısa 

zamanda, ders programları dikkate alınarak başlatılması önerildi. 

 ÇSGB onaylı HÜ Eğitim Merkezinin kısa zamanda faaliyetlerine başlamasının 

önemi vurgulandı. 

 Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. 

 Uluslararası akredite kuruluşlarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının 

yapılabileceği vurgulandı. 

 Hekimler için hazırlnan modüler eğitimlerin bazılarının hemşirelerle ortaklaşa 

sürdürülebileceği belirtilerek buna uygun düzenleme yapılması önerildi. 

 Modüler eğitim programlarında iş hukuku, Sosyal Güvenlik mevzuatı, risk 

değerlendirme (2 günlük, uygulamalı), İş Psikolojisi, İş Stresi gibi konuların da 

yer alması gerekliliği belirtildi. 

 İş güvenliği uzmanları için de benzer modüler eğitim programlarının 

hazırlanması önerildi. 

 İşçi beslenmesi konusunda araştırma ihtiyacı olduğu ve bu konudaki işbirliği 

olanakları vurgulandı. 

 


