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    İSAG Ne Zaman Kuruldu? 

• İSAG yaklaşık dört yıl önce kurulan TÜİSAG 
www.isgfrm.com  internet topluluğunda bir araya 
gelen iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri 
hekimlerinin çalışmaları sonucunda 1,5 yıl önce 
Ankara’da kurulmuştur.Türkiye’nin hemen hemen 
tüm büyük şehirlerinde sorumluları ve üyeleriyle 
birlikte ulusal bir dernek yapısındadır. 

http://www.isgfrm.com/
http://www.isgfrm.com/
http://www.isgfrm.com/


• İSAG Ne Amaçla Kuruldu ve Hedefleri Nelerdir? 

• İSAG ,Ülkemizde yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önüne geçmek amacıyla 30 haziran 2012 tarihinde çıkartılan 6331 
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda görevleri tanımlanan iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonellerinin meslek örgütü olarak kurulan ve isg 
profesyonellerinin mesleki gelişimleriyle birlikte meslek haklarının 
kazanımı için mücadele vermek amacıyla kurulmuştur. 



• İSAG Çalışmaları 

• İş sağlığı ve süvenliği profesyoneli adayı olan herkese eğitim kurumu 
seçiminde,sınava hazırlanma yolunda destek vermek. 

• İş sağlığı ve güvenliği sertifika sınavlarında sorulan hatalı sorularla 
yaşanılan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla gerekli teknik ve 
hukuki destek de bulunmak 

• İSG Profesyonellerinin saha uygulamalarında başarılı olabilmeleri 
için çalıştıkları sektörlere ait isg dökümantasyonlarının paylaşımını 
sağlamak.  

 

 



• İSAG Çalışmaları 
 
• İSG Profesyonellerinin mesleki gelişim eğitimlerinde yaşadıkları 

problemlerin çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak. 
• İSG Profesyonellerinin  sektörle ilgili her türlü gelişmeden haberdar 

olmasını sağlamak. 
• İş sağlığı ve güvenliğinin toplum tarafından anlaşılabilmesi için sosyal 

çalışmalarda bulunmak. 
• Ülkemiz işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlenmesi için  

sektörel fuarlara katılımda bulunmak,işveren sendikalarıyla  görüşmek, 
işverenlerin  sanayi ve ticaret odalarıyla ,meslek odalarıyla görüşmeler 
yapmak ve ortak çalışmalara imza atmak 
 



• İSAG Çalışmaları 
• Ülkemiz çalışanlarının  iş sağlığı ve güvenliği  kültürünün kazanımını 

hızlandırmak amacıyla işçi sendikalarıyla ve işçilerin oluşturduğu 
sivil toplum kuruluşlarıyla  ortak çalışmalar yapmak. 

• Üniversitelerle,enstitülerle ve eğitim kurumlarıyla  iş sağlığı ve 
güvenliği alanında her türlü çalışma yapmak,çalışmaları tanıtmak ve 
isg profesyonellerini bu çalışmalara yönlendirmek. 

• İSG Profesyonellerinin özlük haklarında karşılaştıkları problemlerin 
çözümü için  ortak bir ses olmak amacıyla  yetkili ve ilgili kurumlarla 
görüşmek , gerekli başvuruları yapmak  ve  isg profesyonellerini 

•  bir araya getirerek  meslek haklarının kazanımı için güçlü bir  yapıya 
kavuşmasını sağlamak. 

• . 
 
 

 



İSAG Çalışmaları  
• İş sağlığı ve güvenliği alanında başarıya ulaşmış olan ülkelerle iletişme 

geçerek  o ülkelerdeki bilimsel  çalışmaları ve meslek haklarını ülkemiz iş 
sağlığı ve güvenliği alanına taşıyarak İSG  profesyonellerine destek vermek 

 
• İSG Profesyonellerinin mesleki gelişim eğitimlerinde yaşadıkları 

problemlerin çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak 
• İSG Profesyonellerinin  sektörle ilgili her türlü gelişmeden haberdar 

olmasını sağlamak. 
• İş sağlığı ve güvenliğinin toplum tarafından anlaşılabilmesi çalışmalarda 

bulunmak. 
• Ülkemiz işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlenmesi için  

sektörel fuarlara katılımda bulunmak,işveren sendikalarıyla  görüşmek, 
işverenlerin  sanayi ve ticaret odalarıyla ,meslek odalarıyla görüşmeler 
yapmak ve ortak çalışmalara imza atmak 

 



• İSAG Çalışmaları 

•  Yurt dışında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmalar yapan meslek 
örgütlerine üye olarak uluslar arası çalışmalara entegrasyon 
sağlamak. 



• İSAG Hedefleri 

• İSAG , İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri  Derneği olarak 
Türkiyede iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapan 
profesyonellerin başarılı olabilmeleri için yurt dışındaki bu alanda 
başarılı olan meslek örgütleri gibi çalışmalar yaparak ülkemizde 
yaşanan kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçmek ve 6331 
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun getirdiği yükümlülükler 
içerisinde devlet,işveren ve çalışan arasında bilim köprüsü olan İSG 
profesyonellerinin meslek birliğini oluşturmak istiyoruz. 



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 
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