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"Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği" :  
Soma ve Filistin Emekçilerine Armağan 

 
Sevgili Öğrencilerim, Asistanlarım, Dostlar.. 
 
AÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda son sınıfta (Dönem 6, intörnlük yılı) verdiğimiz 4 saat süreli 
 
"Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği" (Occupational Health & Safety; in Turkey and in World) 
 
konulu seminerimizin power point yansıları pdf olarak sitemizde yüklüdür.. 273 yansıdan oluşan  
bu çok varsıl ve sürekli güncellenen dosyaya aşağıdaki erişkeden (linkten) ulaşılabilir : 
 
http://ahmetsaltik.net/2014/05/14/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi/ 

Bu dosyamızda ise, yansıların metin içerikleri bir word dosyasına aktarılmış ve pdf olarak sunulmaktadır.  
29 sayfalık bir pdf metin dosyası olup aşağıdaki erişkeden (linkten) ulaşılabilir : 
 
Dünya_ve_Turkiye'de_İS_SAGLIGI_GUVENLIGI_SEMINERİ_yansı_icerikleri 
 
Ülkemizin "İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları"nın ne denli yakıcı olduğu bilinmektedir. Biz, daha 18'imize 
gelmeden Karayolları'nda "düz işçi" olarak (Van'da), gezgin satıcılık vb. işlerde çalışmaya başlayarak  
(Van, İstanbul) "emekçilik" yaşamına adım atmıştık. Hekim olduktan sonra da bu sorunlara hep öncelikli 
ve özdeşim (empati) yüklü bir ilgi duyduk. Keban'daki ilk görevimizde (1977) Etibank Keban Simli Kurşun 
İşletmesi'nde çalışan SSK'lı işçilerin aynı zamanda işyeri hekimi idik ve bu yeraltı maden işletmesine 
inerek, yerinde iş sağlığı - güvenliği önlemleri için çaba gösterirdik. 
 
Halk Sağlığı Uzmanı (Toplum Hekimi) olduktan sonra da, akademik kariyere geçmeden önce Elazığ'da  
Kağıt ve Çimento Fabrikaları işyeri hekimlikleri yapmıştık.  
 
Üniversitede de akademik olarak bu alana epey emek akıttık. Trakya Üniversitesi'nde sanayi ile hep iyi ve 
yoğun ilişkilerimiz oldu. Onlara danışmanlık yaptık, kimi sağlık ve eğitim hizmetleri verdik, ÇED raporları 
düzenledik.. uzun yıllar boyunca. 
 
Son sınıfa gelen tıp öğrencilerimizi, İş Sağlığı Güvenliği Birimleri iyi çalışan işyerlerine eğitim amaçlı olarak 
götürdük yıllarca.. Asistanlarımızı da.. Gönüllü olanlara buralarda seçimlik (elektif) stajlar yaptırdık. 

Dr. Mahmut Yaman.. Bu örnek işyeri hekimlerinden bizde derin iz bırakan en saygın adlardan biri..  
Artık emekli ve İstanbul'da özel bir İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi'nde çalışıyor; bin Doları bulmayan emekli 
aylığı geçimine yetmediğinden.. Türkiye'nin bu alanda en birikimli hekimlerinden biri.. (1980 Ege Tıp 
mezunu..) Dostluğumuzun hala sürdüğü, az önce telefonla konuştuğumuz Dr.Yaman, ricamız üzerine sitemiz 
için bir yazı yazdı.. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nı (30.6.2012'te aşamalı yürürlük) eleştirel olarak  
ele aldı. Kendisine teşekkür borçluyuz. Bu değerli irdelemeyi sitemizde elbette paylaşacağız.. 
 
İzleyen yıllarda yaklaşık olarak 1990 - 2000 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde meslek örgütümüz  
TTB (Türk Tabipleri Birliği) ile çalıştık ve TTB Kuruluş Yasası'nın 5. maddesi bağlamında düzenlediğimiz  
İşyeri Hekimliği Sertifika Programlarında koştuk. Ülkemizin her yerinde yaklaşık 10 yıl boyunca,  
yaklaşık 100 (yüz!) kursta planlayıcı, akademik sorumlu, aktif eğitici, ölçme-değerlendirmeci olarak  
büyük emek harcadık. Her kursta yaklaşık 200-250 (4 sınıfta) katılımcı, toplamda 20-25 bin meslektaşımız  
İşyeri Hekimliği Sertifikası edindiler. Bu süreçlerde bize bu onurlu görevi yapma olanağı sağlayan  
meslek örgütümüz TTB'ye şükran borçluyuz.. O dönemler TTB 2. Başkanı sevgili kardeşimiz  
Dr. Sedat Abbasoğlu'nun emeklerini özellikle anmalıyız.. 
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Bu süreçte önümüzü açan, 1988'de bu kursları başlatan, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 1. sınıfta (1971) 
öğrencisi, daha sonra 1978-80 arasında Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimi almak üzere asistanı olma 
onuru  yakaladığımız merhum (3 Kasım 1990) Prof. Dr. H. Nusret FİŞEK idi.. 
 
HÜTF'den (Hacettep Üniv. Tıp Fak.) hocalarımız o dönem Doç. Dr. İsmail Topuzoğlu (halen 100 yaşına 
yaklaşan emekli Prof.) ve Dr. Nazmi Bilir ağabeyimiz (geçtiğimiz aylarda emekli olan Prof.); İÜTF'den 
(İstanbul Üniv. Tıp Fak. -ki biz bu fakültede de öğrenci ve asistan olduk..- Doç. Turhan Akbulut (halen  
90+ yaşlarda emekli Prof.), İTO'dan (İstanbul Tabip Odası) merhum Dr. Nejat Yazıcıoğlu (İTO her yıl adına  
İş Sağlığı ödülü veriyor..), Dr. Şükrü Güner, merhum Dr. Haldun Sirer ve merhum Dr. Nazif Yeşilleten'in  
son derece özverili, nitelikli, uzun soluklu, ufuk açıcı ve emekten yana yurtsever hizmetlerini sonsuz bir 
şükranla anmak gerekir. 
 
Biz bu öncü kadro ile uzun yıllar birlikte emekçinin sağlığı - güvenliği için koşuşturmaktan büyük keyif aldık 
ve bu onuru yaşadık.. Bizden sonra Trakya Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD'nda yetişen genç meslektaşlarımız 
özenle bu hizmetleri sürdürüyorlar. Biz görevdeyken orada uzman olan Dr. M. Sarper Erdoğan ayrıca 
Almanya'ya da gönderilerek İş Sağlığı Doktorası yaptırılmıştı ve Dr. Erdoğan bugün Profesör sanıyla  
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD'nın başkanıdır. 
 
Biz, 2004'ten bu yana AÜTF'de de (Ankara Üniv. Tıp Fak.) Halk Sağlığı AbD'nda benzer çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. İş Sağlığı Güvenliği, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları gibi dersleri mezuniyet öncesi ve 
sonrasında omuzlamaya çalışıyoruz.   
 
Bu mütevazi emeğimizi, Soma'da 13 Mayıs 2014 günü sermayeye ve sorumsuz kamuya kurban verdiğimiz 
301 maden emekçimiz ile 7 Temmuz'dan bu yana İsrail zulmü ile Gazze'de öldürülen Filistin'li 
emekçilere armağan etmek istiyoruz : 

"Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği" (Occupational Health & Safety; in Turkey and in World) 
 
konulu seminerimizin power point yansıları.. 273 yansıdan oluşan bu çok varsıl ve sürekli güncellenen 
dosyaya aşağıdaki erişkeden (linkten) ulaşılabilir : 
http://ahmetsaltik.net/2014/05/14/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi/ 
 
Bu 2. dosyamızda ise, 273 yansının metin içerikleri bir word dosyasına aktarılmış ve pdf olarak 
sunulmaktadır. 29 sayfalık bir pdf metin dosyası olup aşağıdaki erişkeden (linkten) ulaşılabilir : 
Dünya_ve_Turkiye'de_İS_SAGLIGI_GUVENLIGI_SEMINERİ_yansı_icerikleri 
 
Bir de iş sağlığı, meslek hastalıkları... alanındaki bilimsel çalışmalarımızın bir listesini sunmak istiyoruz.. 
(Mütevazi ödüller de verilen...) : Ahmet_SALTIK_Is_ve_Meslek_Hastaliklari_Bilimsel_Yayinlari 
****** 
 
     Soma'lar ve Gazze'ler olmasın.. 
     Emekçiler genç yaşlarında ölmesin, öldürülmesin.. 
     Çocuklarını büyütebilsin, torunlarını görebilsinler.. 
     Sendikaları da olsun..  
     Sağlıklı - güvenli ortamlarda üretsinler bizler için.. 
     EMEK EN YÜCE DEĞER ve EMEĞE SAYGI İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULU olsun..  
     Bu gerçek hiç akıldan çıkarılmasın..  

Sevgi ve saygı ile. 24 Temmuz 2014, Ankara 
 
Dr. Ahmet SALTIK 
www.ahmetsaltik.net, profsaltik@gmail.com 
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