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1. 1. ŞŞirketin bir irketin bir ““sorunusorunu”” varvar
–– İşİşe devamse devamsıızlzlıık, personel hareketlilik, personel hareketliliğği, talepleri, talepler
–– Sorun Sorun şşirketi gezerken irketi gezerken ““kekeşşfediliyorfediliyor””

•• Kaza, meslek hastalKaza, meslek hastalığıığı, taciz olgusu, taciz olgusu::
–– DoDoğğrudan ve dakik incelemerudan ve dakik inceleme: : hata ahata ağğacacıı, i, işşyeri yeri 

hekiminin arahekiminin araşşttıırmasrmasıı, psikolog, psikolog ……
–– Bir ya da daha fazla Bir ya da daha fazla ççalalışışan bireysel olarak ele an bireysel olarak ele 

alalıınnııyoryor
–– Dakik bir neden tanDakik bir neden tanıımlamasmlamasıı ve ve çöçözzüümmüü
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1. 1. ŞŞirketin bir irketin bir ““sorunusorunu”” varvar

Fakat kFakat köökler daha dolaylkler daha dolaylıı ve belki sorunun ve belki sorunun 
temelinde ve fazla bireysel olmayan temelinde ve fazla bireysel olmayan çöçözzüümler mler 
–– Daha geniDaha genişş tarttartışışmalarmalar ((ISIG kurulu, sendika, ISIG kurulu, sendika, 

ççalalışışanlaranlar……))
–– Temelden Temelden çöçözzüümlemek imlemek iççin bir in bir şşey yapma kararey yapma kararıı

NeNe??
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2. 2. Bir iBir işş ggüüvenlikvenlikççi (i (öönleyici) nleyici) 
mmüüdahaleye dahaleye ççaağğrrııllııyoryor

•• ÇÇeklist olarak Deklist olarak Dééparis kparis kıılavuzu ile lavuzu ile ççalalışışma ma 
durumunundurumunun ayrayrııntntııllıı ziyareti ziyareti 
–– OlasOlasıı konskonsüültasyonltasyon ile, fakat ile, fakat ççalalışışanlarla anlarla ggöörrüüşşmeme

yok yok 
–– GGüüvenlik ve savenlik ve sağğllıık ak aççııssıından ndan öönemli noktalar nemli noktalar 

•• ÇÇalalışışanlar anlar –– alt kadro yalt kadro yööneticilerneticiler şşeklinde eklinde 
toplanttoplantıı öönerisi nerisi 
–– SorunlarSorunlarıı masaya yatmasaya yatıırmak rmak 
–– Genel Genel ççererççeveyi geveyi göözden gezden geççirmekirmek
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2. 2. Bir iBir işş ggüüvenlikvenlikççi (i (öönleyici) mnleyici) müüdahaleye dahaleye 
ççaağğrrııllııyoryor

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– İİlk uygulama ilk uygulama iççin daha in daha ««uygunuygun»» bir olgu bir olgu «« seseççilirilir»»

•• AAççıık k ççatatışışma olmayan bir durum ma olmayan bir durum 

•• Daha Daha öönceden ynceden yöönetimin snetimin sööz verdiz verdiğği i 

•• Somut iyileSomut iyileşştirme olanaklartirme olanaklarıınnıın oldun olduğğuu
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3. 3. SOBANE SOBANE stratstratejisi yejisi yöönetime sunulurnetime sunulur

•• ÖÖnleyici nleyici -- kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
–– Temel prensipleri aktarTemel prensipleri aktarıırr
–– YaklaYaklaşışımmıın teknik yn teknik yöönnüünnüü tantanıımlarmlar
–– AvantajlarAvantajlarıınnıı vurgularvurgular
–– KatKatııllıımcmcıı ve global sve global süürece karrece karşışı olasolasıı kukuşşkularkularıı

yatyatışışttıırrıır r 
–– UygulamayUygulamayıı şşekillendirir ekillendirir 
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3. 3. SOBANE SOBANE stratstratejisi yejisi yöönetime sunulurnetime sunulur

•• ÖÖnleyici nleyici -- kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
–– Risk yRisk yöönetiminin dinamik plannetiminin dinamik planıınnıı tantanıımlar mlar 
–– SOBANESOBANE’’ıın nelere olanak san nelere olanak sağğladladığıığınnıı anlatanlatıırr

•• Sadece zorunluluklara yanSadece zorunluluklara yanııt vermek det vermek değğilil
•• Fakat iFakat işşletme iletme iççindeki iliindeki ilişşkileri modifiye etmeye kileri modifiye etmeye 
•• Genel kalite ve iGenel kalite ve işşletmenin verimlililetmenin verimliliğğine iliine ilişşkin kin 

genel politikasgenel politikasıı iiççinde ginde güüvenlik, savenlik, sağğllıık ve iyilik k ve iyilik 
halini entegre etmeyehalini entegre etmeye

•• PolitikayPolitikayıı yeniden yapyeniden yapıılandlandıırmayarmaya
•• Onu daha sOnu daha süürekli ve verimli krekli ve verimli kıılmaya lmaya 
•• Maliyeti azaltarak ekonomik hedeflere entegre Maliyeti azaltarak ekonomik hedeflere entegre 

etmeye etmeye 
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•• YYöönetimnetim
–– Sosyal diyalog kapsamSosyal diyalog kapsamıında sorunu tartnda sorunu tartışışmaymayıı

kabul ederkabul eder
–– Nedenleri gNedenleri göörrüünce, ance, aşşaağığıda sayda sayıılanlara dair slanlara dair sööz z 

verir verir 
•• Hedeflerini aHedeflerini aççııkca belirtmekkca belirtmek
•• HiyerarHiyerarşşik ik ççizginin sizginin sööz vermesini saz vermesini sağğlamak lamak 
•• SonuSonuççlarlarıı ggööz z öönnüünde bulundurmaknde bulundurmak

•• İİlerleyen alerleyen aşşama genel olarakama genel olarak
–– YYöönetim ve hiyerarnetim ve hiyerarşşik ik ççizgi izgi şşunun farkunun farkıına na 

varvarııyorlaryorlar
•• Bu fazladan bir yasal iBu fazladan bir yasal işş dedeğğil il 
•• Kalite kapsamKalite kapsamıında bir eylemnda bir eylem
•• Hemen ve uzun vadedeki endHemen ve uzun vadedeki endüüstriyel hedefleri striyel hedefleri 

gergerççekleekleşştirmeye yardtirmeye yardıım edebilirm edebilir

3. 3. SOBANE SOBANE stratstratejisi yejisi yöönetime sunulurnetime sunulur
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3. 3. SOBANE SOBANE stratstratejisi yejisi yöönetime sunulurnetime sunulur

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– İİlk seferde ylk seferde yöönetim netim 

•• Deneme Deneme şşeklinde kabul edereklinde kabul eder

•• Kendi ekonomik ve zamansal olanaklarKendi ekonomik ve zamansal olanaklarıı
ççererççevesinde sonuevesinde sonuççlarlarıı dedeğğerlendirmeyi vaa erlendirmeyi vaa 
eder eder 
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4. 4. SOBANE SOBANE stratstratejisi ISIG kuruluna ejisi ISIG kuruluna 
sunulursunulur

•• MMüüdahaleye dahaleye ççaağığırmak irmak iççinin 3 3 gerekgerekççee
–– EtiEtikk: : yapyapıılara sayglara saygıı, se, seççilmiilmişş kikişşiler iler 
–– StratStratejikejik: : yerele gyerele güüven, ven, ççalalışışanlara doanlara doğğru bir ru bir 

aaççııllıım m 
–– EtkililikEtkililik: : bbüüttüünnüün gn göörrüülmesi lmesi 

•• ÖÖnleyici nleyici 
–– Temel prensipleri tanTemel prensipleri tanıımlmlııyoryor
–– DDééparis diyalog toplantparis diyalog toplantııssıınnıın nasn nasııl l 

gergerççekleekleşşeceeceğğini aktarini aktarııyor yor 
–– OlasOlasıı kukuşşkularkularıı gideriyor gideriyor 
–– SOBANE stratejisinin ve DSOBANE stratejisinin ve Dééparis gparis göörrüüşşme me 

kkıılavuzunun kazandlavuzunun kazandıırdrdııklarklarıınnıı vurguluyor vurguluyor 
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4. 4. SOBANE SOBANE stratstratejisi ISIG kuruluna ejisi ISIG kuruluna 
sunulursunulur

•• ISIG kurulunun ya da sendikal delegasyonunISIG kurulunun ya da sendikal delegasyonun
rolrolüünnüün netlen netleşştirilmesi tirilmesi 
–– Yerel deneyimlerin olumlu gidiYerel deneyimlerin olumlu gidişşatatıınnıı ve takibini ve takibini 

desteklemek desteklemek 
–– OnlarOnlarıı iişşletmenin genel kapsamletmenin genel kapsamıına entegre etmek na entegre etmek 

•• Ortaklar Ortaklar 
–– Startejinin getirileri ve sonuStartejinin getirileri ve sonuççlarlarıınnıın farkn farkıına varna varıırlar rlar 
–– ““ddenemeeneme”” ye karar verirler ye karar verirler 
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5. 5. YYöönetim niyeti konusunda bilgilendirir netim niyeti konusunda bilgilendirir 

•• YYöönetimin bilgilendirdikleri  netimin bilgilendirdikleri  
–– ISIG kurulu ISIG kurulu 
–– HiyerarHiyerarşşik kesim ik kesim 

•• Hedefleri konusundaHedefleri konusunda
•• İİnceleme ve toplantnceleme ve toplantıılarlarıın sonun sonuççlarlarıınnıı dikkate dikkate 

alacaalacağığı konusunda vaadi konusunda konusunda vaadi konusunda 
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6. 6. Bir Bir ççalalışışma ma ““durumudurumu”” tantanıımlanmlanıır r 
•• İİncelemenin nerede gerncelemenin nerede gerççekleekleşştirilecetirileceğğine karar ine karar 

verilir verilir 
–– Sadece sorunun Sadece sorunun ççııktktığıığı iişş istasyonu istasyonu üüzerinde dezerinde değğil il 
–– EtrafEtrafıındaki indaki işş istasyonlaristasyonlarıınnıın tn tüümmüünde nde 

•• Birbirine baBirbirine bağığımlmlıı olan olan 
•• İşİşlevsel bir klevsel bir küçüüçük birim oluk birim oluşşturan turan 

–– AynAynıı yeryer: : kküçüüçük bir atk bir atöölye, hazlye, hazıırlama bandrlama bandıı, , 
garajgaraj……

–– LLfarklfarklıı yerler yerler 
–– Kapsanan Kapsanan ççalalışışan sayan sayııssıı

•• Genelde Genelde < 10 < 10 yoksa fazla heterojen yoksa fazla heterojen 
–– ““temsil edentemsil eden”” ççalalışışma durumlarma durumlarıınnıın sen seççimi imi 

•• BaBaşşka yerlerde de sonuka yerlerde de sonuççlarlarıın kullann kullanıılabilmesi labilmesi 
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7. 7. Bir koordinatBir koordinatöör gr göörevlendirilirrevlendirilir
•• RRololüü

–– GGöörrüüşşme toplantme toplantııssıı/lar/larıınnıı ddüüzenler zenler 
–– OnlarOnlarıı yyöönetir netir 
–– SonuSonuççlarlarıı raporlandraporlandıırrıır r 

•• Yetkinlikler Yetkinlikler 
–– ÇÇalalışışma durumunu ma durumunu ççok iyi bilir ok iyi bilir 

•• UstabaUstabaşışı, yerel servisin , yerel servisin şşefi, yerel iefi, yerel işş ggüüvenlivenliğği uzmani uzmanıı
uygunsa uygunsa 

–– Herkes tarafHerkes tarafıından kondan koşşulsuz kabul edilen ulsuz kabul edilen 
–– SOBANE mantSOBANE mantığıığınnıı ve Dve Dééparis gparis göörrüüşşme me 

kkıılavuzunu bilen lavuzunu bilen 
–– Bu konuya olumlu bakan  Bu konuya olumlu bakan  
–– ToplantToplantııyyıı ustaca gustaca gööttüürebilen rebilen 

•• ÇÇok otoriter ya da ok otoriter ya da ççok daok dağığıtmayan tmayan 
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7. 7. Bir koordinatBir koordinatöör gr göörevlendirilirrevlendirilir

•• Nitelikleri Nitelikleri 
–– DeneyimDeneyimle ale aşşama aama aşşama fakat yeterince hama fakat yeterince hıızlzlıı
şşekilde kavrayan ekilde kavrayan 

–– EEğğer ger güüven ve gven ve göönnüüllllüüllüük varsa bak varsa başşlanglangııççta ta 
herhangi bir herhangi bir şşeye yol aeye yol aççmayan ufak mayan ufak 
beceriksizliklerbeceriksizlikler

–– Bu beceriksizlikler kaBu beceriksizlikler kaççıınnıılmaz lmaz çüçünknküü
•• Grup birlikte olgunlaGrup birlikte olgunlaşışıyor yor 
•• GGöörrüüşşme kme kıılavuzunu sahipleniyor lavuzunu sahipleniyor 

Mise Mise oeuvreoeuvre SOBANE SOBANE 16

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– İİlk kezlk kez: : öönleyici tarafnleyici tarafıından koordinasyon ndan koordinasyon ––

kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
–– Bir koordinatBir koordinatöörrüün gn göörevlendirilmesine revlendirilmesine ççaba aba 

sarfeder asarfeder aşşaağığıdakileri gerdakileri gerççekleekleşştirmesi itirmesi iççinin
•• KKıılavuzun kullanlavuzun kullanıımmıınnıı ööğğrenmesi renmesi 
•• GGöörrüüşşmenin ymenin yöönetilmesi netilmesi 
•• SonrasSonrasıında sorumluluk ve gnda sorumluluk ve göörevin devamrevin devamıınnıı

sasağğlamaslamasıı

7. 7. Bir koordinatBir koordinatöör gr göörevlendirilirrevlendirilir
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8. 8. KoordinatKoordinatöör Dr Dééparisparis’’i i ççalalışışma ma 
durumuna uyarldurumuna uyarlııyor yor 

–– Genel kGenel kıılavuzun (sektlavuzun (sektööryel) ryel) ççalalışışma durumunun ma durumunun 
öözelliklerine uyarlanmaszelliklerine uyarlanmasıı

•• BazBazıı terimler terimler 
•• BazBazıı babaşşllııklar klar 

–– Kritik aKritik aşşama ama 
•• Sorun yaratacak ySorun yaratacak yöönleri nleri ööngngöörrüüp onlarp onlarıı

öönceden elimine ederek taraflnceden elimine ederek taraflııllıık yaratmamak k yaratmamak 

•• OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– ÖÖnleyicinleyici--kolaylakolaylaşşttıırrııccıı taraftarafıından terimlerin ndan terimlerin 

uyarlanmasuyarlanmasıı
–– ggöörevlendirilen koordinatrevlendirilen koordinatöör ile r ile ççererççevenin evenin 
adaptasyonu adaptasyonu 
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GeliGelişştirilen tirilen SOBANE SOBANE araaraççlarlarıı
DDééparis paris Saptama KSaptama Kıılavuzulavuzu, , 

anaana + (+ (kkıızlarzlarıı))

1.1. SaSağğllıık sektk sektöörrüü
2.2. TemizlikTemizlik
3.3. DDüükkan ve depolar kkan ve depolar 
4.4. AAğğaaçç, kesim ve bitirme , kesim ve bitirme 
5.5. Elektrik Elektrik 
6.6. GGııdada
7.7. HizmetHizmet
8.8. GaraGarajlarjlar
9.9. İİnnşşaat aat 

10.10. TemizlikTemizlikççi kadi kadıınlarnlar
11.11. KorunaklKorunaklıı atatöölyeler lyeler 
12.12. EEğğitimitim
13.13. Huzurevi Huzurevi 
14.14. CordistesCordistes
15.15. Matbaa Matbaa 
16.16. BanBankaka
17.17. Lokanta Lokanta 
18.18. DaDağığıttıımm--ddüükkanlarkkanlar
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9. 9. GGöörrüüşşme grubu olume grubu oluşşturulurturulur
•• 4 4 -- 88 kikişşilik ilik 
•• Anahtar Anahtar ççalalışışanlar anlar 

–– İşİşleri, ileri, işşteki fiziksel koteki fiziksel koşşullarullarıı ve sosyal kove sosyal koşşullarullarıı
iyi bilen iyi bilen 

–– MeslekdaMeslekdaşşlarlarıı taraftarafıından kabul edilen (atanan) ndan kabul edilen (atanan) 
–– ççalalışışan grubun beklenti ve gan grubun beklenti ve göörrüüşşlerini ifade eden lerini ifade eden 
–– EEğğer karer karışıışık bir k bir ççalalışışma durumu ise en az bir ma durumu ise en az bir 

erkek ve bir kaderkek ve bir kadıın n 
•• Teknik kadroTeknik kadro personeli ypersoneli yöönetim tarafnetim tarafıından ndan 

seseççilmiilmişş
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9. 9. GGöörrüüşşme grubu olume grubu oluşşturulurturulur
•• İİSSİİG Kurulu temsilcileri, genG Kurulu temsilcileri, gençç ççalalışışanlar veya anlar veya 

gegeççici iici işşççiler iler 
–– VarlVarlııklarklarıı öönerilir nerilir 
–– Anahtar Anahtar ççalalışışanlaranlarıın n öönnüüne gene geççmeyecek meyecek şşekilde ekilde 

•• YYüüksek yksek yöönetim veya netim veya GRHGRH??
–– KaKaççıınnıılmallmalıı

•• AAççıık k ççatatışışmasmasıı olan kiolan kişşiler olmasiler olmasıın n 

•• OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– İİlk kez, uygunluklarlk kez, uygunluklarıı dodoğğrultusunda katrultusunda katııllıımcmcıılar lar 

yerel sorumlu tarafyerel sorumlu tarafıından belirlenebilir ndan belirlenebilir 
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10. 10. GGöörrüüşşme grubunun toplantme grubunun toplantııssıınnıın n 
oorganirganizasyonu zasyonu 

•• Tarih: Tarih: üüretim artretim artışıışınnıın veya az personelli n veya az personelli 
ddöönemlerden kanemlerden kaççıınnıılmallmalıı
–– Davet mektubuDavet mektubu

•• İİsmesme bildirimbildirim: : ttaarih, yer, hedefler, irih, yer, hedefler, işşleyileyişş (davet) (davet) 
•• Mekan:Mekan: ssaakin ve konuksever, kin ve konuksever, ççalalışışma yerlerinin ma yerlerinin 

yakyakıınnıında nda 
•• SSüüre: 2re: 2 saatsaat:  :  UyulmalUyulmalıı

–– Etkin ve organize Etkin ve organize şşekilde ekilde ççalalışışma isteklilima istekliliğği i 
–– Yorgunluk, toplantYorgunluk, toplantıı veriminin dveriminin düüşşmesi mesi 
–– YYöönetim hiyerarnetim hiyerarşşik kesim iik kesim iççin abartin abartııllıı maliyet maliyet 
–– En En öönemli noktalar ele alnemli noktalar ele alıınmalnmalıı
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10. 10. GGöörrüüşşme grubunun toplantme grubunun toplantııssıınnıın n 
oorganirganizasyonuzasyonu

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
•• EEğğer toplanter toplantıı 1,2 veya 3 ki1,2 veya 3 kişşi ile isei ile ise

–– Tamam, eTamam, eğğer farkler farklıı taraflar temsil ediliyorsa taraflar temsil ediliyorsa 
•• EEğğer toplanter toplantıı kikişşiler iler ççalalışıışırken ise rken ise 

–– Tamam eTamam eğğer ser süürekli rekli ççalalışışma varsa ma varsa 
–– EEğğer hiyerarer hiyerarşşi acilen kati acilen katııllııyorsa yorsa 
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10. 10. GGöörrüüşşme grubunun toplantme grubunun toplantııssıınnıın n 
oorganirganizasyonuzasyonu

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
•• EEğğer ser süüre 2 saatin altre 2 saatin altıında ise nda ise 

ÜçÜç tutum mtutum müümkmküün: n: 
–– Birlikte kBirlikte kıılavuzu glavuzu göözden gezden geççirme ve basit saptama irme ve basit saptama 
–– Bu yBu yöönlerin baznlerin bazıı babaşşllıık ve k ve çöçözzüümleri mleri 
–– BaBaşşllııklarklarıın bn büüttüünnüünnüü çöçözzüüm araym arayışıışıyla gyla göözden zden 

gegeççirme irme 
•• EEğğer toplanter toplantıı mmüümkmküün den değğilse ilse 

–– ÇÇeklist olarak Deklist olarak Dééparisparis’’in kullanin kullanıılmaslmasıı
–– + + ççalalışışanlardan anlardan ööykyküü, g, göörrüüşş, ve , ve ööneriler neriler 

toplanmastoplanmasıı
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ToplantToplantıınnıın ban başşlanglangııccıı
•• TanTanışışma: ma: her kather katııllıımcmcıı kendini tankendini tanııttıırr
•• HedeflerinHedeflerin net anet aççııklanmasklanmasıı

–– Sistematik Sistematik şşekilde Tekilde TÜÜM M ççalalışışma durumunun gma durumunun göözden zden 
gegeççirilmesi irilmesi 

–– İşİşin kolaylain kolaylaşşttıırrıılmaslmasıınnıın, etkinlin, etkinliğğinin ve iyilik halinin inin ve iyilik halinin 
iyileiyileşştirilmesi tirilmesi 

–– SorunlarSorunlarıı masaya yatmasaya yatıırmak, srmak, sııffıırdan bardan başşlamaklamak
–– Somut eylem planSomut eylem planıı geligelişştirmek tirmek 
–– YYöönetimin ve hiyerarnetimin ve hiyerarşşik kesimin sonuik kesimin sonuççlarlarıı dikkate alma dikkate alma 

istekliliistekliliğği i 
•• Herkesin Herkesin rolrolüünnüün an aççııkca belirtilmesi kca belirtilmesi 

–– Kendisinin, her katKendisinin, her katııllıımcmcıınnıın n 
•• İşİşleyileyişşin ain aççııkca tankca tanıımlanmasmlanmasıı: : 

–– KKıılavuz, slavuz, süüre, rapor, gizlilik re, rapor, gizlilik 
–– ÖÖllçüçümler ve risklerin mler ve risklerin ööncesinde niceliklendirilmesi ncesinde niceliklendirilmesi 
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SekreteryaSekreterya

•• KoordinatKoordinatöör yr yöönetiyor netiyor 
•• Atanan sekreter not alAtanan sekreter not alııyoryor

BaBaşşllııklarklarıın sunumun sunumu
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TartTartışışmalarmalarıın yn yüürrüüttüülmesi lmesi 

•• 18 ba18 başşllıık birer birerk birer birer
–– Skorlama yapmaySkorlama yapmayıın n 
–– Basit, doBasit, doğğrudan ve somut olan iyilerudan ve somut olan iyileşştirmeleri tirmeleri 

tantanıımlaymlayıın n 
–– Ekonomik sonuEkonomik sonuççlar lar (0, (0, €€, , €€€€, , €€€€€€))
–– kimkim, , nasnasııl ve hangi sl ve hangi süürederede

•• ŞŞunlarunlarıı ayayıırdedinrdedin
–– Somut Somut çöçözzüümlermler
–– Daha ileri inceleme gerektiren noktalar Daha ileri inceleme gerektiren noktalar 

SSıınnıırlarrlarıınnıı bilmek bilmek 
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TartTartışışmalarmalarıın dn düüzenizeni

–– BaBaşşllığıığın altn altıına not etmek na not etmek 

–– Ne zaman tekrar dNe zaman tekrar döönnüüleceleceğğini hatini hatıırlatmak rlatmak 

–– O anda tartO anda tartışıışılan balan başşllığığa ilia ilişşkin noktalar kin noktalar üüzerine zerine 
tarttartışışmaymayıı ççekmek ekmek 
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12. 12. ToplantToplantııdan sonra, koordinatdan sonra, koordinatöör r öözeti zeti 
yazyazııyoryor

•• KKıısa, somut ve anlasa, somut ve anlaşışılabilir bir rapor labilir bir rapor 
–– Global yorumlarla baGlobal yorumlarla başşllııklarklarıın n öözet tablosu zet tablosu 

((smileyssmileys))
–– Kim ne zaman ne yapKim ne zaman ne yapııyor ve ekonomik sonuyor ve ekonomik sonuççlar lar 

tablosu tablosu 
–– ToplantToplantııdan dan ççııkan ayrkan ayrııntntııllıı bilgiler bilgiler 
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13. 13. KatKatııllıımcmcıılara sunulan sentez lara sunulan sentez 
–– 2. toplant2. toplantıı
–– Onaylatma, katkOnaylatma, katkıılarlar……

OlasOlasıı uzlauzlaşşmalarmalar::
–– Herkese veya bazHerkese veya bazıı katkatııllıımcmcıılara sonulara sonuççlarlarıın n 

aktaraktarıılmaslmasıı

14. 14. Sentez sonuSentez sonuççlandlandıırrııllıırr
15. 15. ISIG Kuruluna sunum ISIG Kuruluna sunum 

–– Planlanan Planlanan öönlemlerin tartnlemlerin tartışıışılmaslmasıı
–– 2. a2. aşşama, Gama, Göözlem izlem iççin ek inceleme kararlarin ek inceleme kararlarıı
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Çalışma durumu: 
1. Mekan ve çalışma alanları   
2. İş organizasyonu   
3. İş kazaları   
4. Elektrik ve yangın riskleri   
5. Kumandalar ve işaretler  ☺ 
6. İş malzemesi, araçlar, makineler   
7. Çalışma pozisyonları   
8. Efor ve elle çalışma  ☺ 
9. Aydınlatma   
10. Gürültü   
11. Ortam havası hijyeni   
12. Termik ortam   
13. Vibrasyon   
14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar  ☺ 
15. İş kapsamı  ☺ 
16. İş çatışmaları   
17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri  ☺ 
18. Psikososyal çevre    
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Çalışma durumu: E1 E2 E3 
1. Mekan ve çalışma alanları     
2. İş organizasyonu     
3. İş kazaları     
4. Elektrik ve yangın riskleri     
5. Kumandalar ve işaretler  ☺ ☺ ☺ 
6. İş malzemesi, araçlar, makineler     
7. Çalışma pozisyonları     
8. Efor ve elle çalışma  ☺ ☺ ☺ 
9. Aydınlatma     
10. Gürültü     
11. Ortam havası hijyeni     
12. Termik ortam     
13. Vibrasyon     
14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar  ☺ ☺ ☺ 
15. İş kapsamı  ☺ ☺ ☺ 
16. İş çatışmaları     
17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri  ☺   
18. Psikososyal çevre      
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NE ZAMAN? 
N° KİM? NE? Maliy

et Planlanan Gerçekleş
tirilen 

1 Operatörler Matbaa atölyesi deposunda eşyaları stoklamak (kağıt 
paletleri, değişik kasalar, toner yeri)  0 -/-/- -/-/- 

2 Operatörler El arabalarını ve paleti depoda belli bir yere yerleştirmek  0 -/-/- -/-/- 

3 Bakım Fotokopi makinelerinin yanına 20 basaaktan fazla kağıt 
stoğu koymak  0 -/-/- -/-/- 

4 Yönetim Atölyeye girişi atölyede sadece operatörler olacak şekilde 
düzenleme  0 -/-/- -/-/- 

9 Güvenlik 
danışmanı  Açılır kapanır kretuvar koyma  €  -/-/-den önce 

çözümleme 

10 Güvenlik 
danışmanı 

Duvarın üzerine, çalışma masasının yakınına kretuvar için bir 
kutu yerleştirmek  0 -/-/- -/-/- 

11 Güvenlik 
danışmanı 

Kullanılmak üzere pamuk eldivenler bulundurmak  
•  Kağıtlarla çalışırken kesilerden korunmak için  
• Fırının yakınındaki müdahaleler için sıcağa dayanıklı  

€ -/-/-den önce 
çözümleme 
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1. Çalışma alanları  
Durumu iyileştirmek için SOMUT olarak ne yapmalı? 
• Alanı işgal eden kasaları, paleti, çekicileri ortadan kaldırmak  
• Çalışma alanını düzenlemek   
• Malzememeleri en az olacak şekilde stoklamak.  
• Okuyucu ve kağıt sürücüsü arasındaki mesafe 0.7m olacak şekilde mobilyayı 

kımıldatmak  
• Dışarıya bakan, pencere yakınında dinlenme aralarında kullanmak üzere bir alan 

ayarlamak.  
• Toner kalıntılarını ve tozları kaldırmak için çalışma alanını daha sık temizlemek ve 

aspire etmek  
• Zemin kaplamasını,düzeltmek    
Daha ileri inceleme yapılacak yönler:    
Çalışma alanının organizasyonu. Zeminin kaplanması.  
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16. 16. ÇöÇözzüümlenmemimlenmemişş sorunlar isorunlar iççin in 
incelemelerin sincelemelerin süürdrdüürrüülmesi lmesi 

17. 17. YakYakıın, orta, uzun vadede karar verilen n, orta, uzun vadede karar verilen 
ve uygulamaya konacak eylem planlarve uygulamaya konacak eylem planlarıı

18. 18. İşİşletme stratejiyi tamamen letme stratejiyi tamamen 
sahipleniyor sahipleniyor 
–– ÖÖnleyici nleyici –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı babaşşlatlatııyoryor
–– İşİşletme stratejiyi benimsiyor ve doletme stratejiyi benimsiyor ve doğğrudan risklerin rudan risklerin 

dinamik ydinamik yöönetiminde donetiminde doğğrudan uyguluyor rudan uyguluyor 
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19. 19. Peryodik olarak, uygulama tekrar Peryodik olarak, uygulama tekrar 
edilir edilir 
sasağğllıık, gk, güüvenlik ve iyilik halinin dinamik yvenlik ve iyilik halinin dinamik yöönetimi netimi 
–– ÖÖnleyici nleyici –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı ssüüreci bareci başşlatmak ilatmak iççin in 

uygun anuygun anıı belirliyor belirliyor 
–– SSüürereçç yenileniyor ve iyenileniyor ve işşletme iletme iççinde varlinde varlığıığınnıı

ssüürdrdüürrüüyor yor 

20. 20. SaSağğllığıığın izlenmesi in izlenmesi iççin organizasyon in organizasyon 
yapyapııllıır r 
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PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN DO

CHECKACT

Deming TekerleDeming Tekerleğğii
ÇÇalalışışma durumunun ma durumunun 
kalitesikalitesi

ZamanZaman ((yyııllarllar))
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ZamanZaman ((yyııllarllar))

ÇÇalalışışma ma 
durumunun durumunun 
kalitesikalitesi

Mise Mise oeuvreoeuvre SOBANE SOBANE 38

EnerjiEnerji
•• DurgunlukDurgunluk

–– anlamamaanlamama
–– GGüüven eksikliven eksikliğğii
–– DeDeğğiişşime direnime dirençç
–– BilinmezliBilinmezliğğin korkusuin korkusu
–– YYıılglgıınlnlııkk
–– Tembellik Tembellik 

•• SSüürtrtüüşşmelermeler
–– Acil Acil öönemin nemin öönnüüne gene geççerer
–– ÖÖngngöörrüülemeyen ilk duruma geri dlemeyen ilk duruma geri döönnüüşş
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Enerji kaynaklarEnerji kaynaklarıı
•• DDışış kaynaklarkaynaklar, , fakat fakat ççok fazla deok fazla değğilil, , sistem isistem iççindeinde::

–– İİççerden erden öönleme dannleme danışışmanmanıı
•• EEğğer pozisyon sistemin biraz der pozisyon sistemin biraz dışıışında isenda ise
•• EEğğer yer yöönetim ve netim ve üücretliler cretliler üüzerinde gzerinde güçüç

baskbaskııssıı varsavarsa
–– İşİşyeri hekimi, KOByeri hekimi, KOBİİlerde dlerde dışışararııdandan

•• Sisteme dahil olabiliyorsaSisteme dahil olabiliyorsa
•• SSüürekli olmayan rekli olmayan şşekildeekilde

–– İşİş mmüüfettifettişşliliğğii: : jandarma gibi gjandarma gibi göörrüülenlen
–– DDışış öönleme uzmanlarnleme uzmanlarıı
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ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
•• TaraflarTaraflarıı SOBANE SOBANE vve De Dééparisparis’’in  sunduin  sunduğğu olanaklara u olanaklara 

duyarlduyarlıı kkıılmak lmak 
•• TanTanıımlanan pozisyonu benimsemeleri imlanan pozisyonu benimsemeleri iççin yin yöönetimi netimi 

duyarlduyarlıılalaşşttıırmakrmak
•• ÜÜst yst yöönetimi katmak ve duyarlnetimi katmak ve duyarlıılalaşşttıırmak rmak 
•• Sendika ve Sendika ve ççalalışışanlaranlarıın olasn olasıı tedirginliklerini getedirginliklerini geççirmekirmek

DDééparisparis’’i i ççalalışışma durumuna uyarlamakma durumuna uyarlamak
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KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
DDééparisparis’’in in ilk kullanilk kullanıımmıınnıı yakyakıından izlemekndan izlemek
•• DDééparis eparis eğğiticilerini eiticilerini eğğitmek itmek 
•• İİlk toplantlk toplantıılarlarıı koordine etmek koordine etmek 
•• ÇÇelielişşkileri ortadan kaldkileri ortadan kaldıırmakrmak
•• YanlYanlışış beklentileri, kubeklentileri, kuşşkularkularıı, g, güüvensizlikleri, hayal kvensizlikleri, hayal kıırrııklklııklarklarıınnıı

kontrol altkontrol altıına almakna almak
•• TaraflarTaraflarıın sn sıınnıırlarrlarıınnıı kekeşşfetmelerine yardfetmelerine yardıımcmcıı olmak olmak 
•• TartTartışışma, karar verme sma, karar verme süürecini izlemek recini izlemek 
•• Sentezin tartSentezin tartışışmalarmalarıı dodoğğru yansru yansııtmastmasıınnıı sasağğlamak lamak 

ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
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KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
ÖÖnerilen eylemlerin aknerilen eylemlerin akıılclcıı olup olmadolup olmadığıığınnıı kontrol etmek kontrol etmek 
•• ToplantToplantıılarda ele allarda ele alıınmayan nmayan öönemli konularnemli konularıı incelenmesi incelenmesi 
•• Ek bilgiler getirmekEk bilgiler getirmek

SSüüreci bareci başşlatmak ilatmak iççin uygun zamanin uygun zamanıı kollamak kollamak 
SSüüreci ireci işşletmenin tamamen benisemesine dikkat ederek yeniden letmenin tamamen benisemesine dikkat ederek yeniden 
babaşşlatmak latmak 

ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
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•• KolaylaKolaylaşşttıırrııccıı, ba, başşararııdan sorumlu dedan sorumlu değğil il 
–– DDışış rolrol: : 

•• ZorluklarZorluklarıı azaltmak azaltmak 
•• SSüürecin trecin tüüm sorumlulum sorumluluğğunu taunu taşışıma konusunda ma konusunda 

kikişşileri yileri yöönlendirmek nlendirmek 
•• TaraflarTaraflarıın problemleri birlikte n problemleri birlikte çöçözme becerisini zme becerisini 

kazanmalarkazanmalarıınnıı sasağğlamaklamak
•• DDışış hizmetlerle ilihizmetlerle ilişşkileri kolaylakileri kolaylaşşttıırmarma

•• KKööprprüü olmak olmak 
•• İşİşletmenin geliletmenin gelişşimini izlemek imini izlemek 
•• GerektiGerektiğğinde dinde dışışararııdan yarddan yardıım alm alıınmasnmasıınnıı sasağğlamak lamak 

ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
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•• İşİşlevsel etkinliklevsel etkinlik::
–– İşİşletmenin letmenin öözellikleri zellikleri 

•• YYöönetim tipinetim tipi
•• Sosyal diyalog deneyimiSosyal diyalog deneyimi
•• ““AtmosferAtmosfer", ", ““kküültltüürr""

ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı
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•• İşİşlevsel etkinliklevsel etkinlik: : 
–– KiKişşisel isel öözelliklerzellikler

•• KiKişşilik ve etkilemem gilik ve etkilemem güüccüü
•• Deneyimi ve gDeneyimi ve güüvenilirlivenilirliğği i 
•• EEşşitlikitlikççi ve bai ve bağığımsmsıız olmasz olmasıı
•• SaSağğllıık, gk, güüvenlik ve iyilik hali konusunda venlik ve iyilik hali konusunda 

yetkinliyetkinliğğii
•• Bir tartBir tartışışmaymayıı dinleme ve ydinleme ve yöönetme becerisi netme becerisi 
•• İşİşletmedeki varlletmedeki varlığıığı ve sosyal havayve sosyal havayıı tantanıımasmasıı
•• SSüüreci tekrar bareci tekrar başşlatmak ilatmak iççin uygun anin uygun anıı

belirleme kapasitesi belirleme kapasitesi 

ÖÖnleme uzmannleme uzmanıı –– kolaylakolaylaşşttıırrııccıı


