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LİMANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: HOPA
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Limanlar, tarih boyunca ülkeleri için önemli merkezler olmuş ve
olmaya devam etmektedir. Günümüz taşımacılık sisteminde karayolu,
demiryolu, denizyolu ve boru hatları kullanılmaktadır. Kullanılan bu
sistemler içerisinde en fazla paya denizyolu taşımacılığının sahip olduğu
bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin yaklaşık
%90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde limanların ne
derece önemli olduğu açıktır. Bugün 18,3 trilyon dolarlık bir hacme
sahip dünya ticareti içerisinde denizyolunun payı 11 trilyon dolar ile
%60’tır. Limanlarımızda elleçlenen toplam yük miktarı 2003-2013 yılları
arasında %103 artış göstermiştir. Dış ticaretimizin %87’sinin
limanlardan yapıldığı dikkate alındığında, ülkemiz açısından limanların
önemi ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, ticaret
hacminin ve rekabetin büyük ölçüde artması, iş sağlığına ve güvenliğine
yönelik tehlikeleri daha da artırmaktadır. Çağımızda yoğunlaşan deniz
trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman
inşaatları ile donanımları dikkate alındığında; limanların ve buralarda
çalışanların güvenliğini sağlamak oldukça önem arz etmektedir.
Limanlarda meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları işçilere,
limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir. Denizcilik
sektörünün büyümesi ve gelişmesiyle, limanlarda meydana gelen teknik
süreçlerin de artması oluşabilecek riskleri arttırmaktadır. Olası
tehditlerin belirlenip bu tehditler karşısında tedbirler alınmasını
sağlamak, risk değerlendirme metotlarını uygulayıp, risklerin analizi ile
mümkündür.
Bu çalışmada, Hopa limanında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
mevcut tehlike kaynaklarının meydana getireceği tehlikeler belirlenerek,
bunlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bir risk değerlendirmesi
yapılmıştır.
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1. GİRİŞ
Dünya ticaretinin yaklaşık % 90’ının denizyolu ile
gerçekleştiriliyor olması, uluslararası ticarette limanların ne kadar önemli
bir konuma sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Limanlarımızda
elleçlenen toplam yük miktarı Tablo 1’de belirtildiği üzere 2003-2013
yılları arasında %103 artış göstermiştir (UBAK-DTGM 2013). Limanlar,
Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir. Türkiye’nin kendi iç
pazarlarında taşımaları düzenlediği gibi, dış dünya ile ticari ilişkilerinin
sürdürülmesine de yardımcı olur. Dış ticaretimizin %87’sinin limanlardan
yapıldığı dikkate alındığında, ülkemiz açısından limanların önemi ortaya
çıkmaktadır.
Tablo 1: Limanlarımızda elleçlenen toplam yükün yıllık gelişimi

Kaynak: UBAK-DTGM 2013

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin
bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. İSAGÜ
bilinci, toplumsal bir olgudur; bu nedenle ne sadece işçiyi, nede sadece
işvereni, nede sadece devleti ilgilendirir. Bu bağlamda İSAGÜ bireysel
bir sorun olarak görülse de, toplumsal bir sorun niteliğindedir.
Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.
Türkiye’nin kendi iç pazarlarında taşımaları düzenlediği gibi, dış dünya
ile ticari ilişkilerinin sürdürülmesine de yardımcı olur. Bu etki ile birlikte

limanlarda yapılan işlerde hem nitelik hem de nicelik yönünden artmış ve
çeşitlendirilmiştir. Çalışma sürelerinin ve iş yoğunluğunun artması,
işyerindeki tehlikelerin artmasını da beraberinde getirmektedir. Bu
nedenle limanlarda işçi sağlığı ve güvenliği konusu büyük önem
taşımaktadır.

2. LİMANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ulaştırma zincirinde çok sayıda faaliyetin yerine getirilmesinde
düğüm noktasını oluşturan limanlar; yükleme/boşaltma, römorkaj,
depolama gibi temel işlevlerinin yanında yükletenler, ihracatçılar,
ithalatçılar, lojistik şirketleriyle devlet otoriteleri, bankalar, sigorta
şirketleri gibi birçok sayıda örgüt ya da kişilerle ilişki içerisindedirler
(Esmer, 2009: 5). Limanlarda İSAGÜ kapsamında liman alanında
yolcuların ya da malların yükleme-boşaltma ve bu faaliyetleri takip eden
işlemler; gemilerden yolcuların ya da malların boşaltılması ve gemilere
yolcuların ya da malların yüklenmesi işleri yer almaktadır (Karadoğan,
2014: 69).
6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde
işyerlerindeki faaliyetlerin Tehlike Derecelerini sınıflandıran Yönetmelik
29 Mart 2013 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir (Karadoğan, 2014: 71-72).
Tablo 2’de görüldüğü gibi limanlarda yapılan işlerin geneli
“Tehlikeli” sınıfında yer almaktadır.

Tablo 2: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi

Kaynak: Karadoğan, 2014:71-72

Limanlar, genel olarak tehlikeli sınıfta işyerleri olarak
belirtilmişse de, operasyonel olarak çok tehlikeli işleri kapsamaktadır. Bu
durum iş kazaları oranlarını arttırmakta ayrıca sonuçlarının ağır olmasına
yol açmaktadır. Limanların dâhil olduğu işkolunda meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalıklarının oranları aşağıda verilmiştir (Tablo 3,
Tablo 4).

Tablo 3: Liman işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı sayısı

Kaynak: Karadoğan, 2014: 130
Tablo 4: Liman işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı sayısı

Kaynak: Karadoğan, 2014: 130

Tablo 5’de Liman-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu 4 işyerindeki
iş kazası ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Tablo 5: 2012-2013 Dönemi liman-iş sendikasının örgütlü limanlarda iş kazası
vaka sayısı

Kaynak: Karadoğan, 2014: 133

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı, yalnız hastalık ve
sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali olarak tanımlamaktadır (Alli,2001). İş sağlığı ve güvenliği
kavramı, dinamik bir kavramdır. Çalışma şartları ve bireylerin sağlık ve
güvenliğini kapsayan tüm durum ve risklere bağlı olarak sürekli değişim
göstermektedir (Sağlam, 2009).
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iki temel kavram ki, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Yasasında “İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut
bütünlüğünü, ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak
tanımlanmaktadır. Aynı yasada “Meslek hastalığı: Mesleki risklere
maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” şeklinde tanımlanmaktadır
(Resmi Gazete 2012:28339).
Şekil 1’de gösterildiği gibi iş kazalarının nedenleri 3 ana başlık
altında toplanabilir; tehlikeli çalışma koşulları, tehlikeli davranış ve
denetimsizlik (TMMOB, 2011).

Şekil 1: İş kazaları ve nedenleri
Kaynak: TMMOB, 2011

İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki ayırt edici unsur ise; meslek
hastalığının tekrarlanan bir sebeple, iş kazasının ise ani olarak ortaya
çıkmasıdır. Bu bağlamda her hastalık meslek hastalığı olamayacaktır
(Yalçın, 2003).

2.2. Limanlarda İş Kazaları-Meslek Hastalıkları ve Kimyasal
Riskler

Limanlarda daha önce de ifade edildiği gibi, çok farklı faaliyet
alanları ve buna bağlı olarak da farklı iş yapan çalışanlar ve ekipmanlar
bulunmaktadır. Özellikle devasa vinçler, tırlar, konteyner taşıma ve
yükleme araçları bunlardan birkaçıdır (Şekil 2).

Şekil 2: Ship to shore gantry Crane (Gemiden kıyıya yükleme vinçleri)

Bu araçların ve çalışanların liman içerisindeki hareketleri liman trafiğini
oluşturmaktadır. Bunlara bağlı meydana gelen iş kazaları aşağıdaki
şekilde sınıflandırabilir (Karadoğan, 2014);
1. Liman Trafiği-Taşımacılık Kaynaklı İş Kazaları
2. Vinç Operasyonları Nedeniyle oluşan İş Kazaları
3. Serdümen-İşaretçiden Kaynaklanan İş Kazaları (Eğitimİşaret Sistemi)
4. Düşmeye Bağlı İş Kazaları(Yüksekten Düşme, Kaymak ve
Takılıp Düşmek)
Limanlarda meslek hastalığı hem işin yapılma biçiminden hem de taşınan
yükün evsafından kaynaklı olabilmektedir. Çalışma ortamının ergonomik
olmayışı fiziki rahatsızlıklara (Kas Sistemine yönelik), aşırı gürültülü
ortam işitme kayıplarına yol açarken, taşınan yükün tozlu olması ise iç

hastalıklara neden olabilmektedir. Bunların yol açtığı en önemli sorun
toza bağlı akciğer hastalıklarıdır (Karadoğan 2014).
İşe bağlı hastalıkları sıralamak gerekirse;

2.3.










Stres (Mobbing)
Kas iskelet rahatsızlıkları/bozuklukları
Deri hastalıkları
Asbeste bağlı hastalıklar
Kanser
Solunuma bağlı diğer hastalıklar
İşitme kaybı
Titreşime bağlı çıkabilen hastalıklar

Limanlarda Kimyasal Riskler

IMDG(Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin
Uluslararası Kod) kodları limanlara gelen yüklerin tanınmasını sağlayan
en önemli araçlardır. Bu nedenle yüklerle ilgili yapılacak, depolama,
taşıma, muhafaza etme ve iletme vb. işlemlerde IMDG kodları dikkate
alınarak yapılmalıdır (Karadoğan, 2014: 71-72).
Bu kodda tehlikeli mallar sınıflandırılmıştır. Tehlikeli Mallar
Listesinde her türlü belirgin gereksinimleri ile belirtilmiştir.

Sınıf 1: Patlayıcılar

Sınıf 2: Gazlar

Sınıf 3: Yanıcı sıvılar

Sınıf 4: Yanıcı katı maddeler; kendinden parlayıcı
maddeler; su ile temas halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler

Sınıf 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler

Sınıf 6: Zehirli ve bulaşıcı maddeler

Sınıf 7: Radyoaktif malzeme

Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler

Sınıf 9: Çeşitli tehlikeli maddeler ve mallar
Limanlara gelen kimyasal maddeler farklı formlarda ve
niteliklerde olmaktadır. Bunları temel başlıklar altında sınıflamak
gerekirse:
 Petrol ve Petrol Ürünleri
 Kimyasal Ürünler(Endüstriyel, İlaç ve Tarımsal)
 Mineraller
 Hayvansal ya da Bitkisel Kökenli Ürünler
 Radyoaktif Materyaller

3. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi tüm süreçlerde, riskin mevcudiyetini ve
önem- zarar derecesini öngörmek, bu riskin kabul edilir olup olmadığına
karar vermektir. Risk değerlendirmesinin çeşitli tanımlamalarına
baktığımızda OHSAS 18001 madde 3.15. e göre risk değerlendirmesi
“tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül
edilip edilemeyeceğine karar vermek” tir. TS EN 1050. e göre
tehlikelerin belirlenerek sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkân
veren bir dizi mantık adımıdır (Kırımtayyıf, 2014).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında belirtilen tanımlar
çerçevesinde (Resmi Gazete 2012:28339);
Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları, ifade etmektedir.
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı
veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka
zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
Kabul Edilebilir Risk: Kabul edilebilir risk seviyesi, yasal
yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya
yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.
Günümüzde kalite anlayışının en önemli faktörlerinden biri
haline gelen iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanan risk yönetiminin
en önemli ayağını oluşturan risk değerlendirmesi, ISO 9000 kalite
yönetim sisteminde olduğuna benzer şekilde tehlike ve risklerin
belirlenmesi, önlem alınması ve yapılan işlerin değerlendirilmesi
konusunda genel bir çerçevede gerçekleşir.

4. METODOLOJİ

Günümüzde kalite anlayışının en önemli faktörlerinden biri
haline gelen iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanan risk yönetiminin
en önemli ayağını oluşturan risk değerlendirmesi, ISO 9000 kalite
yönetim sisteminde olduğuna benzer şekilde tehlike ve risklerin
belirlenmesi, önlem alınması ve yapılan işlerin değerlendirilmesi
konusunda genel bir çerçevede gerçekleşir.
Risk Değerlendirmesinde uygulanacak adımlar sırasıyla: (HSE,
2011)
1. Tehlikelerin Belirlenmesi
2. Tehlikelerin Değerlendirilmesi

3. Risklerin Derecelendirmesi ve Alınacak Önlemlere Karar
Verilmesi
4. Bulguların Kayıt Altına Alınması ve Kontrol Önlemlerinin
Uygulanması
5. Denetim, İzleme, Gözden Geçirme ve Gerekli Hallerde
İyileştirme
Bu metot ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir. Tehlikenin
gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar
ya da hasarın şiddeti değerlendirilir. Risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir ve risk düzeyine göre önem sıralaması
yapılır.
Risk = Tehlikeli Bir Olayın Meydana Gelme İhtimali X
Tehlikenin Etkisi formülü kantitatif risk analizinin temel formülüdür.
Değişik risk analizi metotlarında formül içerisine farklı skalalar (FineKinney metodunda yukarıdaki formüle frekans çarpımının da eklenmesi
gibi) da çarpım olarak eklenebilmektedir (Özgür, 2013).
Risk / Çevre Boyutu = İşin yapılma sıklığı x Tehlikenin olma
olasılığı / Çevresel unsur x Zararın şiddeti / Çevresel etki
Risk değerlendirme de kullanılan kavramlar;
Sıklık (Frekans): Tehlikeye maruz kalma sıklığı (Tablo 6)
Olasılık : Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali
(Tablo 7)
Zarar (Derece): Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri
ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti (Tablo 8)
Çevre: Kuruluşun etki alanındaki hava, su, toprak, doğal
kaynaklar, flora, fauna, insanlar ve bunların arasındaki ilişkiler.
Çevre Boyutu: Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya
hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.
Çevre Etkisi; Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla
ortaya çıkan, çevrede kısmen veya tamamen olumlu veya olumsuz her
türlü değişiklik.
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Tablo 6: Sıklık değer tablosu

Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok düşük

Sürekli

Günlük
Haftalık
Aylık
Yıllık

Tehlikenin olma olasılığı/Çevre unsur aşağıdaki faktörlere bağlı
olarak belirlenir (Tablo 7).
Tablo 7: Olasılık değer tablosu

Meydana gelebilecek zarar şiddeti/çevresel etki boyut değer
tablosu Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8: Zararın şiddeti/çevresel etki değer tablosu

Risk değeri / Çevre Boyutu; işin yapılma sıklığı, tehlikenin olma
olasılığı / çevresel unsur ve zararın şiddeti / çevresel etki çarpılarak elde
edilen değerdir. Elde edilen risk değeri / çevre boyutu dikkate alınarak
aşağıdaki tabloya göre gerekli faaliyetler planlanır (Tablo 9).

Tablo 9: Risk değeri/çevre boyutu skalası

Risk / Çevre boyutu puanları en yüksek olandan başlanarak,
puanların aşağıya çekilmesi hedeflenir.
Risk analizini yapacak İSG teknik elemanının tecrübesi risk
analizi sonucunu etkiler. Risk analizi ve yönetimi prosesi, önceden
belirlenmiş kesin adımları olan prosesler değildir. Bu nedenle de risk
analistinin tecrübesi ve birikimi riski yorumlama aşamasında büyük önem
kazanır.
5. ÖRNEK LİMAN UYGULAMASI: HOPA LİMANI
Hopa limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından fiilen
27 Haziran 1997 tarihi itibariyle Park Denizcilik Ve Hopa Liman
İşletmeleri A.Ş.‘ne devredilmiştir. 1997 yılında özelleştirilen Hopa
Limanı’nı işleten Park Denizcilik; yükleme, boşaltma, terminal,
depolama, kılavuzluk, kurtarma ve likit dolum tesisleri işletmeciliği ile
ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Hopa Limanı
bulunduğu coğrafi konumu ile Doğu Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı
olarak değerlendirilmektedir.
Liman içerisinde ana üniteler;
 Tank Terminali
 Tahıl Terminali
 Kargo Hizmetleri
 Gemi Hizmetleri
Yardımcı ve destek üniteler de aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;
 Çalışma Ofisleri
 Seyyar Teçhizat






Tedarikçiler / Taşıyıcılar
Müteahhitler / Taşeronlar
Müşteri Odaklı Faaliyetler
Diğer Muhtelif Faaliyetler

Her ünite ayrı şekilde risk/çevre boyutu değerlendirmesine
alınarak, ilgili ünitelerdeki tehlike kaynakları saptanır. Bu tehlike
kaynaklarının meydana getirebileceği tehlike/çevre boyutu belirlenir.
Daha sonra bu olayın meydana gelmesi halinde oluşabilecek
zarar/çevresel etki ilgili tablodan saptanır. Faaliyetin yapılma sıklığı,
olayın meydana gelme ihtimali ve zararın şiddeti ilgili tablolarda puanları
belirlenerek aşağıdaki şekilde değerlendirilir;
Bu değerlendirme liman ana ünitelerinden biri olan tank terminali
ünitesinde yapılmış, kısmi ölçümler ilgili tablolarda gösterilmiştir.
Hesaplanan risk puanına göre, Tablo 9’daki değer aralıkları çerçevesinde
risk derecesi saptanır. Buna göre mevcut alınan önlemler ve alınacak
önlemler, ilgili formda belirtilir (Tablo 10).

Tablo 10: Risk değerlendirme sonuçları

Tablo 10: Risk değerlendirme sonuçları (devamı)

Tablo 10: Risk değerlendirme sonuçları (devamı)

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Hopa Limanı tank terminali kısmında yapılan risk
değerlendirmesi kapsamında işletme içerisinde iş güvenliği ve sağlığı
açısından risk oluşturan faktörler belirlenmiş, mevcut önlemler ve
alınması gereken önlemler tablolarda belirtilmiştir. Risk
değerlendirmesi sonucunda, risk derecesi yüksek olan tehlike
kaynaklarına ait yapılması gerekenler hakkında işletme içerisinde iş
sağlığı ve güvenliği kapsamında oluşturulan prosedür gereği
tablolarda belirtilen düzeltici faaliyetler ivedilikle yapılarak gerekli
önlemler alınmıştır. Ayrıca risk değerlendirmesi yapılması ile iş
güvenliği ve sağlığında, iş kazalarının önlenmesi bakımından önemli
bir rol oynadığı iş kazalarının azaltılmasında etkili bir sistem olduğu
görülmüştür.
Risk değerlendirmesinin yapılması ile işletme için sorunlar
çözülmüş anlamına gelmediğinin farkına varılması ve sürekli gelişen
teknoloji ve iş ortamında oluşan veya oluşabilecek yeni risklerin
belirlenmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
Risk değerlendirmesinde izlenilen adımlardan beşinci adımı
olan izleme, gözden geçirme ve gerekli hallerde iyileştirme, risklerin
önlenmesi açısından önemli olduğu görülmüştür.
Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz ticareti yoluyla
gerçekleştirilmesinde en önemli unsurlardan biri limanlardır.
Taşımacılık endüstrisinde ortaya çıkan yüklerin konteynerizasyonu
gibi gelişmeler limanlarda bir dizi gelişme ve değişimlerin ön plana
çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler liman içerisinde birçok farklı iş
gruplarının oluşmasının önünü açmıştır. Bu nedenle farklı iş grupları
ve buna bağlı olarak gelişen iş süreçleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği
açısından birçok tehlike ve risk kaynaklarını da beraberinde
getirmektedir. İşletmelerin sürekliliklerinin sağlanması açısından
meydana gelebilecek risklerin önlenmesi veya mevcut risklere karşı
tehlike kaynaklarının belirlenip gerekli önlemlerin alınması için risk
değerlendirmesinin yönetmeliklere bağlı bir şekilde analizinin,
işletmelerin yapılarına uygun modellerle yapılması gerekmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temin
edilebilmesi için üç taraf (işçi, işveren ve devlet) üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirdiğinde hedeflenen çalışma ortamı sağlanmış
olacaktır.
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