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Değerli bilim insanları; 

08 ve 09 Kasım 2017 Tarihinde İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği 2. 
Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresini tamamlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Kongremizin 
ikinci buluşmasında yine birbirinden kıymetli çalışmalarla izleyici ve dinleyicilere faydalı bilgiler aktardığımıza 
inanmaktayız. Ayrıca kongremizde sunulan bildirilerin makaleye dönüştürülerek literatüre katkı sağlayacak 
eserler olması da ayrıca başta bizleri olmak üzere bilim dünyası insanlarını mutlu edecektir. Kongremiz iki 
gün sürmüş olup ilk gün 5 panelden oluşan davetli konuşmacıların bilgi ve tecrübelerini dinleyicilere sunması 
alana katkı sağlamakla birlikte birçok bilim insanının birbiriyle fikir alışverişinde bulunmasına imkân sağladık. 
Ayrıca farklı kamu kurumlarından gelen dinleyiciler panellerde kendi görüş ve önerileri ile kongremize ayrı bir 
renk katmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu iş güvenliği uzmanları, müfettişleri ve çalışanların pratikte edinmiş 
oldukları bilgilerini izleyicilerle paylaşması bu bilgilerin teorik çalışmalara katkı sağlaması ayrı bir katma 
değer oluşturmuştur. Kongremizin ilanı itibariyle toplam 461 bildiri gelmiş olup, bu bilgilerin 136 tanesi 
kongremizde sunulmak üzere hakem değerlendirmesi sonrasında kabul görmüştür. Kongrenin her iki gününde 
kabul edilen bu bildirilerin 94 âdeti sunulmuştur. Toplam katılımcı sayımız 162 kişi olup, sözel bildiri sunumları 
toplam 3 farklı salonda “A, B, C” şeklinde gerçekleşmiştir. Kongremizin ikinci gününde ise sadece bir oturum 
gerçekleştirilmiş ve bu oturumda da 7 sözel bildiri sunumu gerçekleşmiştir. Kongremiz Sağlık Bakanlığı 
20.07.2017 Tarih 67598610-805.02.02.02 Sayı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13/07/2017 Tarih 77888550-
051.01-E.63488 Sayı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11/08/2017 Tarih 56060262-051.01-E.222 Sayı ile 
desteklenmiş olup, kongre içeriği konusunda ilgili kamu kurumları içerik ve işleyiş açısından kongre yetkilileri 
tarafından bilgilendirilmiştir. Kongremizin üçüncü buluşmasını yine dernek yönetim kurulunun alacağı bir 
karar ile ilerleyen süreç içerisinde yine aynı ya da farklı bir merkezde gerçekleştirilecektir. Kıymetli katılım 
ve çalışmaları ile kongremizi renklendiren başta değerli bilim insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, 
üniversitelerimize, oturum başkanlarımıza, davetli panelist konuşmacılarımıza, derneğimiz yöneticilerine, 
düzenleme kurullarınıza, bilim kurulumuza, teknik ekibimize, kongre yönetim kuruluna, sekretaryamıza ve 
tüm destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremizin bir sonraki buluşmasında yeniden bir arada 
olmak ümidi ile bilim insanlarımıza ve takipçilerimize esenlikler ve mutluluklar diliyoruz. 
Saygılarımıza;
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Distinguished Scientists; 

We are glad to complete the 2nd International Congress on Occupational Safety and Security organized 
by Istanbul Association of Science and Academicians on 08-09 November 2017. We believe that useful 
information has been provided to audiences through the valuable papers in our second gathering. 
Changing the papers presented in the congress into the articles will make a great contribution to 
the literature and this will make us and the science world happy. In this two-day congress, the guest 
speakers have delivered their knowledge and experiences to audiences and many scientists found 
the chance to exchange their ideas on the first day which contained 5 panels. The audiences coming 
from different public institutions also gave a novel touch to the congress with their own thoughts 
and suggestions in the panels. It was a different added-value for the occupational safety specialists, 
inspectors and employees of the Social Security Institution to share their practical knowledge with the 
audiences and for this knowledge to contribute to theoretical studies. A total of 461 papers reached 
us upon the announcement of the congress and 136 of them were approved to be presented in our 
congress following the referee evaluation. 93 of the accepted papers were presented on both days 
of the congress. The total number of participants was 162 and the presentations were made in 3 
different halls namely “A, B and C”. On the second day of the congress, only one session was held 
and 7 verbal presentations were made in this one. Our congress was supported by the Ministry of 
Health No: 67598610-805.02.02.02 Dated 20/07/2017, by the Ministry of Labor and Social Security 
No: 77888550-051.01-E.63488 Dated 13/07/2017 and by the Ministry of Science, Industry and 
Technology No: 56060262-051.01-E.222 Dated 11/08/2017 and the relevant public institutions were 
informed about the content and operation of the congress by the authorities of the congress. The third 
gathering of our congress will be held in the same or different place in the forthcoming period upon 
the decision to be taken by the executive board of the association. We would like to extend our deepest 
thanks to the esteemed scientists who gingered up the congress with their valuable participations and 
papers, to public institutions and organizations, universities, chairs of the sessions, guest panelists and 
speakers, mangers of the association, organization boards, science board, technical staff, executive 
board of the congress, secretariat and all supporters. We hope to meet you again in the next gathering 
of our congress and wish the scientists and our followers welfare and joy. 
Best regards; 
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OTURUM 01
08.11.2017 – 10:00 – 12:00

SALON A
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Selçuk BORA ÇAVUŞOĞLU

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

01 Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN, 
Cemile Nihal YURTSEVEN, 
Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray 
YURTSEVEN

İDARİ PERSONELİN ÇALIŞMA ORTAMI 
ERGONOMİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OFİS 
ÖRNEĞİ
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03 Cemile Nihal YURTSEVEN, 
Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Bilge 
Donuk, Eray YURTSEVEN

TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

04 Cemile Nihal YURTSEVEN, 
Eray YURTSEVEN, Selçuk Bora 
ÇAVUŞOĞLU, Suzan DAL, Feray 
KÜÇÜKBAŞ DUMAN

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE MASA BAŞI 
ÇALIŞANLARDA BOYUN VE SIRT AĞRISI 
DEĞERLENDİRİLMESİ

05 Eray YURTSEVEN, Tolga 
SARUÇ, Feray KÜÇÜKBAŞ 
DUMAN, C.Nihal YURTSEVEN

YENİDOĞAN ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN 
İÇ ORTAM PARTİKÜL KONSANTRASYONLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

06 Ülfiye ÇELİKKALP, Münire 
TEMEL, Şebnem BİLGİÇ

BİR GRUP AKADEMİSYENDE İŞ-AİLE DENGESİ VE 
İŞ DOYUMUNUN İNCELENMESİ

07 Ülfiye ÇELİKKALP, Filiz DİLEK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN 
HEMŞİRELERİN BİLDİRİMLERİNE DAYALI İŞ 
KAZALARININ İNCELENMESİ

08 Ülfiye ÇELİKKALP, Münire 
TEMEL, Şebnem BİLGİÇ

BİR GRUP AKADEMİSYENDE İŞ-AİLE DENGESİ VE 
İŞ DOYUMUNUN İNCELENMESİ

09 Ülfiye ÇELİKKALP, Filiz DİLEK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN 
HEMŞİRELERİN BİLDİRİMLERİNE DAYALI İŞ 
KAZALARININ İNCELENMESİ
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OTURUM 02
08.11.2017 – 10:00 – 12:00

SALON B
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

10 Sebnem TONKA STATİK ELEKTRİĞİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
YARATACAĞI TEHLİKELERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜMLERİ

11 Sebnem TONKA KUMAŞ BOYAMA PROSESLERİNDE STATİK ELEKTRİĞİN 
İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YARATACAĞI TEHLİKELERİN 
TESPİTİ VE ÇÖZÜMLERİ

12 Alpaslan KUZUCUOĞLU BİLGİ MERKEZLERİNDE PROAKTİF UYGULAMALAR: 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

13 Ertunç ŞENEL, Bülent 
ORAL

AÇIK VE KAPALI ALANLARDA SAHNE PERFORMANSI VE 
KURULUMU SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZALAR VE 
ANALİZİ

14 Ertunç ŞENEL, Bülent 
ORAL

SAHNE KURULUMU VE PERFORMANSI KONUSUNDA 
ETKİNLİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ULUSLARARASI 
ÖLÇÜTTE BAKIŞ

15 Ercüment Neşet DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Erkan 
ÇETİNER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ KOMPRESÖR 
İMALATINDA RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

16 Ercüment Neşet DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Erkan 
ÇETİNER

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN ERGONOMİK OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

17 Ercüment N. DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Osman 
ÖZDAMAR

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ERGONOMİK 
SORUNLARI

18 Ercüment N. DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Osman 
ÖZDAMAR

İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

19 Ercüment Neşet DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Erkan 
ÇETİNER

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMINDA FARKLI 
BİR YAKLAŞIM

20 Ercüment Neşet DİZDAR, 
Oğuz KOÇAR, Erkan 
ÇETİNER

YÜKSEK ÖĞRENİMDE OTURMA YERLERİNİN 
ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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OTURUM 03
08.11.2017 – 10:00 – 12:00

SALON C
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Füsun UYSAL

S. 
NO

YAZARLAR KONU

21 Ayşe Betül YAPA ÇELİK, 
Nalan AKIŞ

BURSA İL MERKEZİNDEKİ KAMU LİSELERİNDE ÇALIŞAN 
ÖĞRETMENLERİN İŞİTME PROBLEMLERİ

22 Selda MERT BOĞA, Serap 
ARSAL YILDIRIM

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN 
İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

23 İsmail Can ATAŞ, İbrahim 
BULDUK

ZİRAİ SEKTÖRDE ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞILAN 
KİMYASALLARIN SAĞLIK RİSKLERİ İLE ÇALIŞAN 
SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE ÇALIŞANLARIN KORUNMA 
YÖNTEMLERİ

24 Emel ADIYAMAN, Savaş 
AYBERK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZİ: METAL 
SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

25 Süleyman KÖSE, Saniye 
BİLİCİ

MUTFAK VE SERVİS PERSONELİNDE GÖRÜLEN KAS 
İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE BKI ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA

26 Süleyman KÖSE, Saniye 
BİLİCİ

MUTFAK VE YEMEKHANE ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİ İŞ 
KAZALARININ BİR NEDENİ OLABİLİR Mİ?

27 Füsun UYSAL, Perihan 
AKAN

CURRENT STATUS OF EDUCATION IN TURKEY RELATED 
TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

28 Makbule ŞENEL, Bilge 
KALANLAR

KUAFÖRLERDE İŞ HİJYENİ VE 5 S KURALI

29 Makbule ŞENEL, Bilge 
KALANLAR

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİMİNDE İŞ SAĞLIĞI 
HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN YERİ

30 Funda DOĞAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA (4-6 YAŞ) DEPREM, YANGIN 
VE TAHLİYE KONUSUNDA DURUM TESPİTİNİN YAPILMASI

31 Perihan AKAN, Füsun 
UYSAL

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS ACCORDING TO 
PROVINCES IN TURKEY
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OTURUM 04
08.11.2017 – 13:00 – 15:00

SALON A
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN

S. 
NO

YAZARLAR KONU

32 Meryem YILDIRIM, Esra 
DURAN, Ercan ARPAZ

HASTANELERDE KONTAMİNE ENJEKTÖR UCU VE DİĞER 
KESİCİ DELİCİ ALETLERİN SEBEP OLDUĞU PERKUTAN 
YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI

33 Gülsüm YAPRAK, Hasan 
Selçuk SELEK

SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
ÜZERİNDE ETKİLERİ

34 Merve ERCAN KALKAN, 
Dicle ÇELİK

BİR İŞLETMEDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN INDEKS 
TABANLI ÖLÇÜLMESİ

35 Mustafa GÜNAYDIN, 
Gülseren GÜNAYDIN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 
İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 
TUTUMLARI; GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖRNEĞİ

36 Merve Ercan KALKAN, 
Kadriye OKTOR, Necmi 
ÖZDEMİR

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN OLASI ETKİLERİNİN 
PROBİT MODELLERLE İNCELENMESİ

37 Ebru EFE ÖZÇAM DALAMAN İLÇESİNDEKİ DEVLET OKULLARINDA İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

38 Hatice ESEN, Ahmet Can 
TURHAN

OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE ÇALIŞMA DURUŞLARININ 
REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

39 Hasan SAYGIN, İsa Turgut 
İNCİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA İŞYERİ BİNA VE 
EKLENTİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: YTÜ TEKNOPARK 
ÖRNEĞİ

40 Gülşen AYDIN KESKİN, 
Murat ÇOLAK, Hatice 
ESEN, Esra ERTÜRK

ERGONOMİK RİSK ANALİZİ YARDIMIYLA MONTAJ HATTI 
DENGELEME

41 Ercan ARPAZ, Musa 
GÜVEN

BOW-TIE (PAPYON) RİSK ANALİZİ METODOLOJİSİNİN 
TANITIMI

42 Hatice ESEN, Hakan KILIÇ GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI
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OTURUM 05
08.11.2017 – 13:00 – 15:00

SALON B
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Serden BAŞAK 

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

43 Cengiz KAYIŞKAN DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’NİN (ENDÜSTRİ 
4.0) İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ PROAKTİF 
YAKLAŞIMINDAKİ YERİ“YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE 
VİNÇ GÜVENLİK SİSTEMİ”

44 Serden BAŞAK, Kazım Onur 
DEMİRARSLAN

ÇOK AMAÇLI SALONLARDAKİ İÇ HAVA 
KALİTESİNİN ÇALIŞANLAR VE DİNLEYİCİLER 
ÜZERİNE ETKİSİ

45 Mehmet Nuri YILDIRIM, Veysel 
TOKDEMİR, Sabır ERTEKİN, 
Mehmet UÇAR, Abdurrahman 
KARAMAN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNUN 
LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ BİBLİYOMETRİK 
PROFİLİ

46 İbrahim OĞUR TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

47 Bahar KÜÇÜK, Derya Özer KAYA ÜRETİMDE ÇALIŞAN CNC OPERATÖRLERİ VE 
KAYNAKÇILARIN ÇEVRESEL FAKTÖRLERE 
MARUZİYETİ, AKCİĞER FONKSİYON 
TESTLERİ VE HEMOGLOBİN DEĞERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

48 Berat HALİLOĞLU, Asude ATEŞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

49 Damla KÜÇÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEKİ 
SORUMLULUK SİGORTASI

50 Serdar DENİZ, Eylül ÇETİN, Koray 
KENZİMAN

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 
VE BAĞLI BİRİMLERDEKİ ÇALIŞANLARA 
VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, 
DEĞERLENDİRİLMESİ

51 Leyla Alev ŞAHİN SAĞLIK ÇALIŞANIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE İŞ 
STRESİ

52 Mehmet Nuri YILDIRIM, Sabır 
ERTEKİN, Veysel TOKDEMİR, 
Mehmet UÇAR, Abdurrahman 
KARAMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALAN 
ÖĞRENCİLERİN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA
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OTURUM 06
08.11.2017 – 13:00 – 15:00

SALON C
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ümran SEVİL

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

53 Nilgün DOĞAN, Yasemin 
ARDIÇOĞLU, Halil KURT

HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN 
SUÇİÇEĞİ BAĞIŞIKLIK DURUMU

54 Nuray AKBULUT, Hikmet 
KATIRCIOĞLU

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 
BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİN İNCELENMESİ

55 Ömer GÜLTEKİN, Can DEMİREL YAPI İŞLERİNDE YÜKSEKTEN DÜŞME RİSKİNE 
KARŞI KİŞİSEL KORUMA-ÖNLEME SİSTEM 
BİLEŞENLERİ VE SEÇİMİ

56 Ömer GÜLTEKİN, Can DEMİREL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AMAÇ, KAPSAM VE 
KAVRAMLARINDAKİ ÇELİŞKİLERİN ORTADAN 
KALDIRILMASI

57 Can DEMİREL, Ömer GÜLTEKİN TRANSMİKSER ŞOFÖRÜNÜN GÜVENLİ 
ÇALIŞMA TALİMATI

58 Can DEMİREL, Ömer GÜLTEKİN, 
Ahmet GÖKDEMİR

HAZIR BETON TESİSİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE 
DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

59 Rabia SOHBET, Burak YEŞİLYURT FABRİKA İŞÇİLERİNİN ERGONOMİYE 
BAKIŞININ BENLİK SAYGISI İLE ETKİLEŞİMİ

60 Rabia SOHBET, Sanidin KANTAR VARDİYALI ÇALIŞAN FABRİKA İŞÇİLERİNDE 
UYKUSUZLUĞUN YAŞAMSAL ÖZELLİKLERE 
ETKİSİ

61 Hacı Ahmet KIRTAŞ Recep YİĞİT 
Mehmet Kaan ÖZLER Hüseyin 
ALTUNDAĞ

ENGELLİ BİREYLERİN YANGIN TAHLİYESİNİN 
ARAŞTIRILMASI

62 Hakkı Gökhan NERGİS ANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE İŞ KAZALARININ 
VE NEDENLERİNİN TAHMİNİ: TERSANE 
UYGULAMASI
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OTURUM 07
08.11.2017 – 15:00 – 17:00

SALON A

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

63 Hayriye KÜLBAY, Emrah 
DOĞAN, Seyhan HIDIROĞLU, 
Melda KARAVUŞ

MALTEPE VE PENDİK’TE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE 
GELEN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

64 Emrah DOĞAN, Seyhan 
HIDIROĞLU, Melda 
KARAVUŞ

İSTANBUL’DA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 
ÇALIŞAN ASİSTAN HEKİMLERİN MOBBİNG ALGISI 
VE İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ

65 Ahmet PEHLİVANOĞLU, Taner 
ERDOĞAN

PATLAYICI ORTAMLARDAKİ İŞ KAZALARI VE 
BU ORTAMLARIN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

66 Serpil AYTAÇ, Ulviye 
TÜFEKÇİ, Ahmet GÖKÇE, 
Burcu ÖNGEN BİLİR

ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN İŞE İLİŞKİN İYİLİK 
HALİ, İŞE İLİŞKİN KISITLAR VE İŞTEN AYRILMA 
NİYETİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA

67 Ahmet GÖKÇE, Ulviye 
TÜFEKÇİ, Serpil AYTAÇ

SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKİ 
ÖNEMİ: METAL İŞKOLUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA

68 Şura TOPTANCI, Aysun 
ARSLAN

İŞ KAZALARINI ÖNLEME UZMANLIĞI: ÜLKEMİZDE 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ADAYLARINA VERİLEN 
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 
UZMANLIĞINDA SEKTÖREL BRANŞLAŞMANIN 
ÖNEMİ

69 Mücahide ÖNER, Makbule 
ŞENEL

TÜRKİYE’DE ÖZEL GRUPTA YER ALAN 
ÇALIŞANLARIN DURUMU

70 Makbule ŞENEL, Mücahide 
ÖNER

TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI SIKLIĞI

71 Günay YILDIZ TÖRE, Sefa 
TUNÇAY

HİZMET SEKTÖRÜ ALTİŞVEREN ÇALIŞANLARINDA 
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ, DAVRANIŞ MODELLEMESİ 
VE DAVRANIŞ ENDEKSİ İLE İŞ KAZASI İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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 OTURUM 08
08.11.2017 – 15:00 – 17:00

SALON B
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Murat DARÇIN

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

72 Murat ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat DARÇIN

ANKARA’DAKİ YARALAMALI MADEN 
KAZALARININ İNCELENMESİ

73 Murat ALKAN, Murat DARÇIN, 
Gürdoğan DOĞRUL, Ö. Mete 
ÖZCAN,Leyla TOSUN

TRAKTÖRLERİN KARIŞTIĞI ÖLÜMLÜ TRAFİK 
KAZALARININ İNCELENMESİ

74 Murat ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat DARÇIN, 
Ö.Mete ÖZCAN, Leyla TOSUN

KARAYOLLARINDAKİ AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN 
VE YÜK TAŞIMACILIĞININ ANA AKTÖRÜ 
KAMYONLARIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARININ 
İNCELENMESİ

75 Murat DARÇIN, Murat ALKAN, 
Gürdoğan DOĞRUL

ÇALIŞMA SAĞLIĞI AÇISINDAN UYGUN 
OFİS KOLTUĞU OTURMA DERİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

76 Murat DARÇIN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat ALKAN, 
E.Selcen DARÇIN

TARIMSAL FAALİYETLERDE AKUT PESTİSİT 
ZEHİRLENMELERİ

77 Murat DARÇIN, Murat ALKAN, 
Gürdoğan DOĞRUL, E.Selcen 
DARÇIN

TARIM, HAYVANCILIK VE ORMAN İŞLERİNDE 
YÜKSEKTEN DÜŞME TÜRÜ KAZALAR

78 Gürdoğan DOĞRUL, Murat 
DARÇIN, Murat ALKAN

ANKARA İLİNDE İNŞAATLARDA MEYDANA GELEN 
KAZALARIN ANALİZİ

79 Gürdoğan DOĞRUL, Murat 
ALKAN, Murat DARÇIN, Ö. 
Mete ÖZCAN, Leyla TOSUN

TİCARİ YOLCU TAŞIMA ARAÇLARININ KARIŞTIĞI 
KAZALARIN ANALİZİ

80 Gürdoğan DOĞRUL, Murat 
ALKAN, Murat DARÇIN, Ö. 
Mete ÖZCAN, Leyla TOSUN

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇ 
KAZALARI
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OTURUM 09
08.11.2017 – 15:00 – 17:00

SALON C
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

81 Ahmet Fahri ÖZOK, 
Gizem AKALP

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÜRETKENLİK VE 
VERİMLİLİK AÇISINDAN ERGONOMİK FARKINDALIĞIN 
ÖNEMİ

82 Mehmet Fatih AKKUŞ, 
Bülent EKER

TERMAL KAMERA, MİKROFON, IP KAMERA VE BİLGİSAYAR 
YAZILIMLARI ARACILIĞI İLE TRAKTÖR ÖN AKS ÖMÜR VE 
YORULMA TESTLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
VE BU ALGILAYICILARIN BU TEST DÜZENEKLERİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE KATKILARI

83 Metin TAŞKIN, İ. 
Bihter KARAGÖZ 
TAŞKIN, Abdullah 
YİNANÇ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÜVENLİ OKUL 
UYGULAMALARI NKU TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ

84 Nilay ERCAN ŞAHİN, 
Ruken BARUT

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK VE İŞ DOYUMU: SİSTEMATİK 
DERLEME

85 Nilay Ercan ŞAHİN, 
Ruken BARUT

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME 
VE KORUMA

86 Ruken BARUT, Oya 
Nuran EMİROĞLU

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN MESLEKİ RİSK 
FAKTÖRLERİ: KARDİOVASKÜLER SORUNLAR

87 Ruken BARUT, Oya 
Nuran EMİROĞLU

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN MESLEKİ RİSK 
FAKTÖRLERİ: KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI
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OTURUM 10
09.11.2017 – 10:00 – 12:00

SALON A
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Zeynep CEYLAN

SIRA 
NO

YAZARLAR KONU

88 Özgür DAĞLI, Nilgün 
ULUTAŞDEMİR, Mustafa 
ÖZTÜRK

BİR DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIN EL YIKAMA BİLİNCİNİN İZOLASYON 
UYUMUNA ETKİSİ

89 Evren YILDIZ, Necmettin 
YAZICI, Nilgün 
ULUTAŞDEMİR

TEKSTİL İŞÇİLERİNİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ ÇALIŞMA YAŞAMLARINA 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

90 Adem ŞAHİN, Kemal 
ŞAHBUDAK

ARAKATLI GÖCERTME YÖNTEMİNDE GALERİ 
AYNASI ve TAVAN DELME İŞLERİNDE RİSK ANALİZİ

91 Seçil AYANOĞLU DAVRANIŞ ODAKLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİ 
YAKLAŞIMINDA İLETİŞİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ

92 Seçil AYANOĞLU, Melda 
DÖLARSLAN, Ebru GÜL

ORMAN ALANLARINDA EKOLOJİK DENGE VE İNSAN 
SAĞLIĞI

93 Zeynep CEYLAN İŞ YERİ ORTAMINDA SOLUNAN HAVA 
DAKİPM(PARTİKÜL MADDE)LERE FARKINDALIK 
OLUŞTURMA AÇISINDAN, SAĞLIK ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ 

94 Ali Murat KIRIK, Michael 
KUYUCU, Murat KORKMAZ

TÜRKİYE’DE YAŞANAN İŞ KAZALARININ MEDYA 
YANSIMASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME



37

İŞYERİ ORTAMINDA SOLUNAN HAVA DAKİ PM (PARTİKÜL MADDE) LERE FARKINDALIK 
OLUŞTURMA AÇISINDAN; SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ

Zeynep CEYLAN

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Erzurum / Türkiye

zceylan@atauni.edu.tr

ID: 450 K: 299

          

Öz: Giriş: Molekül büyüklüğü 0,002 mikrometreden(µm)’den iri olan ve havada belli bir sure askıda kalabilen 
katı ve sıvı maddelere partikül madde (Pm) denir. Oluşum şekillerine göre Pm’ ler; özellikle kaynaklarına bağlı 
olarak birincil (primer) partiküller ve İkincil (sekonder) partiküller olarak sınıflandırılabilirken; bu kaynakların 
da doğal kaynaklar; volkanik aktiviteler: yangınlar,bitki örtüsü, dalgalar ile antropojenik kaynaklar ; ol-
mak üzere iki sınıfta incelendiği yapılan bir başka çalışmada da ülkemizde oluşan pm’lerin yaklaşık sek-
tör paylarının , % 60 Termik Santraller ,% 26 Konut , % 14 Sanayi olduğu belirlenmiştir. Bu doğal ve 
antropojenik kaynaklardan atılan Pm’lerin genel olarak; *Görüş mesafesini azalttığı,*İklim değişimine etki 
ettiği,*İnsan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaptığı bilinmektedir. Katı ve sıvı partiküllerin boyut-
ları geniş bir aralığa yayılır. Yaklaşık 0,002 µm’den 100 µm’ye kadar geniş bir dağılım aralığı söz konusudur. 
Geniş bir boyut alanını kapsayan bu Pm fraksiyonuna TSP (Toplam askıda Partikül Madde) denir. Partikül 
Maddeler; büyüklük dağılımı, kimyasal yapısı, sıvı veya katı faz oluşu, morfolojisi ve biyolojik aktivitesinin 
yanısıra mesleki açıdan oluşturdukları problem türlerine bağlı olarak çok çeşitli guruplara ayrılabilirler. Bunlar 
içerisinden özellikle başlıkta da vurguladığımız gibi; Pm’lerin sağlık açısından önemi üzerinde durulacaktır. 
Çok çeşitli endüstri dalları (tarımdan madenciliğe inşaat tan taşlama sektörüne ve de lastik-plastik sanayinden 
kuyumculuğa varıncaya kadar) ile bu dallarda çalışanların maruz kaldıkları Pm türleri ve bu türlerin oluş-
turdukları hastalıklara dikkat çekilerek, alınabilecek önlemlerin güncellenmesi için kanun ve yönetmelikler 
ışığında daha detaylı çalışmalar yapılması boyutunda bir yol haritası oluşturacağı düşünülmektedir. Amaç: 
Bu çalışma da, çok farklı sektörlerin işyeri ortamında solunan havadaki Pm türlerine bağlı olarak, bu türlerin 
sebep olduğu hastalık çeşitleri ile alınabilecek önlemlerin araştırılması hedeflenmiştir. Kapsam: Bu araştır-
manın hedef kitlesini; Pm salınımı yüksek olan ( tarım-pestisit den madencilik ve madencilikle ilgili değişik 
dallar, taş-kömür-kum ocağı işletmeleri, inşaat, çimento-cam-çinicilik, kot-kumaş-metal taşlama, demir-çelik, 
döküm, lastik-plastik, toz deterjan ve kuyumculuk atölyelerinden diş hekimliği laboratuvarlarına varıncaya 
kadar ) oldukça geniş bir yelpazede yer alan endüstri ya da sektörlerde çalışanlar oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Araştırma yukarıda da özetlenmeye çalışıldığı gibi; oldukça geniş bir yelpazede yer alan endüstri ve sektör-
leri kapsadığı için; her bir sektör çalışanının ayrı ayrı ele alınmasının yerine, genel olarak Pm türleri ve bu 
türlere bağlı olarak gelişebilecek hastalık çeşitleri ile kanun ve yönetmelikler ışığında alınabilecek önlemler 
açısından (bundan sonra sektör bazlı olarak çalışanlar üzerinde yapılacak detaylı araştırmalara ışık tutacağı 
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ümit edilerek) ; teknik bilgi olarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma da; genel olarak toz dediğimiz Pm 
türleri, büyüklük dağılımına göre, kimyasal yapılarına ve fazlarına göre, oluşum şekillerine göre, kaynaklarına 
göre, mesleki açıdan oluşturdukları hastalıklara göre olmak üzere beş ana kategoride sınıflandırılmıştır. Her 
bir kategori üzerinde genel bilgiler verildikten sonra mesleki açıdan oluşturdukları hastalıklar tekrar katego-
rize edilerek hastalık türleri ve mekanizmaları üzerinde durulmuştur. Daha sonra alınabilecek önlemler ilgili 
kanun ve yönetmelikler ışığında tartışılmaya açılmıştır.  Bulgular: Yukarıda geniş bir yelpazede verilen de-
ğişik sektör kollarında çalışanların  maruz kaldığı meslek hastalıklarının; Pm’lerin türüne, kimyasal yapı ve 
fazlarına (toz,buhar,sis,sprey,duman) bağlı olduğu kadar partikül büyüklüğü ( oluşum şekillerine bağlı olarak 
PM’ler  4 modda “iri mod, ince mod, birikme modu, ultra ince” özel örnekleme cihazlarının kesim noktasına 
bağlı olarak ta Pm’ler 5 büyüklük altında değerlendirilmekte ve bunlar için standartlar oluşturulmaktadır. 
Bu büyüklükler; (Pm10 / Pm10-25 / Pm2.5 / Pm1 / Pm10 / Pm25 ) ya da aerodinamik çapına da (Φ) bağlı olarak de-
ğiştiği saptanmıştır. Özellikle aerodinamik çapı 80-100 µm’ dan 10 µm’a kadar olan tozların alveollere kadar 
ulaşarak alt ve üst tüm solunum yollarını etkiledikleri ve de aerodinamik çapı 5 µm’den küçük olan 0.2-5 µm 
tozların ise dönüşümü olmayan özellikle slikosiz ve pnömokonyoz gibi daha pek çok öldücü meslek has-
talıklarına sebep olduğu yapılan pek çok çalışmada ortaya konulmuştur. Özellikle gerek solunum sistemine 
gerekse organ ve dokulara verdiği zararlar açısından en önemli sınıflandırmanın; Fibrojenik Tozlar, Kanse-
rojen Tozlar, Zehirli Tozlar, Radyoaktif Tozlar, Patlayıcı Tozlar ve Az zararlı tozlar olmak üzere 6 ana sınıfta 
verildiği ve bunlar içerisinde özellikle solunum sistemi üzerinde tehlikeli olup fibrinojen sınıfına dahil olan  
aerodinamik çapı  Φ< 0,3 mm Φ< 0,075 µm arasındaki kömür tozu (ince toz) ile aerodinamik çapı Φ< 10 μm 
olan taş tozunun akciğer alvollerinde (bronşçukların uç kısmında bulunan, etrafı kılcal damarlarla çevrilen 
alyuvar ve kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan hava kesesi) şeklindeki 
yapılarda kısmen çözünerek silisik asit (H2SiO3)’e dönüşüp hızla kana karıştığı da bilinmektedir. Yine meslek 
hastalığı türlerine göre ; özellikle dişhekimliği laboratuvar çalışanlarında, Cr-Co-Mo alaşımından oluşan inor-
ganik tozların Pnömokonyoz,kristal yapıda SiO2 içeren alfa kuvarz,beta kuvarz,tridimit ve kristobalit mineral-
lerinin tozlarına uzun süre maruz kalanlarda Slikozis(Silikoz) ,kömür tozlarının solunmasında Antrakoz,demir 
tozlarının solunmasında Sideroz ve de asbest tozlarının solunmasında da Asbestoz denilen meslek hastalıklarına 
yakalandıkları da yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, Partikül maddele-
rin kimyasal yapı ve büyüklüğünün  (aerodinamik çapının) solunum ve kan dolaşımı yoluyla oluşan mesleki 
hastalıklarda çok önemli bir etken olduğu, tüm bu sınıflandırmaların ışığında; mesleki açıdan tozların; so-
lunabilir tozlar”aerodinamik çapı 80-100 µm”,trokal tozlar”aerodinamik çapı 10 µmın altında kalan”,  ve 
alveollere ulaşan tozlar ”aerodinamik çapı 0.2-5 µm ve altında olan tozlar”, olmak üzere üç temel sınıfta 
incelenebileceği ortaya konmuştur. Hastalık türlerinin direk Pm ‘in kimyasal yapısına ve aerodinamik çapına 
bağlı olduğu gibi etki mekanizmalarının da direk bu temel faktörlere bağlı olduğu saptanmıştır. Yine alınması 
gereken kısa orta ve uzun vadeli önlemler konusunda son derece hassas olmak gerektiği kaçınılmaz bir ger-
çektir.Bu önlemler; Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre 
Mevzuatı , Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (RG-7/10/2004-25606) , Hava kali-
tesinin Korunması Yönetmeliği (R.G – 01/11/2004-19269), İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğü başta olmak üzere Maden ve Taş Ocakları İsletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi 
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Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel yapımında 
Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (R.G-14.09.1990 – 20635 )‘ler kapsamında ; Devlet açısından  alınacak 
önlemler/ İşçiler açısından alınacak önlemler / İşyeri açısından alınacak önlemler ana başlıklarında kategorize 
edilerek üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken bir konu olduğu apaçık ortadadır.

Anahtar Kelimeler: Partikül Madde, Partikül Madde Çapı, Solunum Yolu Mesleki Hastalıklar 
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PATLAYICI ORTAMLARDAKİ İŞ KAZALARI VE BU ORTAMLARIN İŞ GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet PEHLİVANOĞLU1, Taner ERDOĞAN2

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye

pehlivanogluahmet@yahoo.com

ID: 449 D: 430

Öz: Giriş: Patlamadan korunma ile ilgili çalışmaların tarihi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer pek çok 
konuda olduğu gibi, maden sektörüne dayanmaktadır. Kömür madenlerinde sıklıkla karşılaşılan metan gazı, 
yine madenlerde kullanılan açık alevli lambalar nedeniyle patlamalara sebep olmaktaydı. Madenlerin yanı sıra 
patlayıcı ortamların meydana gelebildiği petrokimya, petrol, enerji gibi sanayi kollarında patlama, yangın ve 
toksik yayılım şeklinde meydana gelen büyük endüstriyel kazaların olma olasılığı yüksektir. Bu iş kazaları 
insani ve ekonomik açıdan kayıplara neden olmaktadır. İnsani açıdan değerlendirildiğinde kazalar ölüm ve 
ciddi yaralanmalarla sonuçlanırken, ekonomik açıdan işletmelere büyük maddi kayıplar getirmektedir. Pat-
layıcı ortamlar özelinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik 2003 yılından itibaren ülkemizde 
Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Hakkında Yönetmelik uygulanmaktadır. Amaç: Bu araştırma 
özellikle patlayıcı ortamların meydana gelebildiği sanayi kollarında meydana gelen iş kazalarının araştırılma-
sı, bu kazaların meydana geliş sebeplerinin ve istatistiklerinin incelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından 
bu kazaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Yapılan araştırmanın evrenini büyük 
endüstriyel kaza yaşanma riski bulunan petrokimya sanayinde meydana gelen patlamalar ve bu patlamalar so-
nucunda meydana gelen iş kazalarını konu alan literatürdeki çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalar incele-
nerek ve derlenerek özellikle bu sanayi dalında meydana gelen patlamalardaki iş kazaları hakkındaki verilerin 
yer aldığı bir çalışma sunulmuştur. Çalışma için tek bir sanayi kolunun seçilmesinin nedeni patlayıcı ortamla-
rın birçok sanayi dalında meydana gelebilmesidir. Kapsam: Petrokimya temel hammadde olarak petrol veya 
türevleri olan ürünleri kullanarak bu hammaddelerden; plastik, lastik, elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara 
malları üreten bir sanayi dalıdır (Yavuz, 2016: 17). British Petrol (BP)’nin Haziran 2015 yılı Dünya Enerjisi 
İstatistiksel Raporuna göre (BP Statistical Review of World Energy, 2015: 1-44) petrol %32,7 ile en yüksek 
enerji tüketimi oranına sahiptir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nın 2013 yılı Türkiye’deki bi-
rincil enerji tüketim istatistiklerine göre petrol %28 oranla ikinci sırada yer almaktadır (Yavuz, 2016: 24). 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün tehlikeli maddenin cinsine ve miktarına bağlı olarak büyük endüstri-
yel kazaya sebep olabilecek prosesleri yayınladığı Büyük Endüstriyel Kazalardan Korunma Rehberine göre 
kimya ve petrokimya prosesleri birinci sırada yer almaktadır (Dölek, 2015: 18). Bu da özellikle petrokimya 
sektöründeki iş kazalarını önlemek adına iş sağlığı ve güvenliği alanına vermesi gereken önemi vurgulamak-
tadır. Dünya çapında ölümle ve çeşitli yaralanmalarla sonuçlanan büyük endüstriyel kazalar incelendiğinde 
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1988 yılında Kuzey Denizinde Petrol platformu üzerinde gaz sızıntısı, patlama ve yangını nedeniyle 165 ölüm 
ile sonuçlanan kaza en büyük kazalardan biridir (Dölek, 2015: 18). Türkiye’de yaşanan büyük endüstriyel 
kazalar incelendiğinde ise en son 2017 yılı Ekim ayında İzmir Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)’de 
meydana gelen patlama 4 ölümle ve yaralanmalarla sonuçlanmıştır. Büyük endüstriyel kazaları önlemek ama-
cıyla yapılan mevzuat düzenlemeleri incelendiğinde, 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede 
yer alan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte gerekli 
önlemler ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte özellikle kaza tehlikelerinin belirlenmesi 
ve bu tehlikeler kaynaklı risklerin matematiksel teoremler kullanılarak geliştirilen kantitatif metotlarla değer-
lendirmesi gerekliliği belirtilmiştir. Hata Ağacı Analizi (FTA), Olay Ağacı Analizi (ETA), Tehlike ve İşletile-
bilme Çalışması Metodolojisi (HAZOP) ve Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi (FMEA/FMECA) 
kantitatif risk değerlendirme metodojileridir (Seber, 2012: 30-34). (Dölek, 2015: 23) çalışmasında petrokimya 
sanayinde yer alan bir rafinerinin amin ile temizleme ünitesindeki risk değerlendirmesi için HAZOP metodunu 
kullanmıştır. (Yavuz, 2016: 23) ise LPG depolama ünitesi için risk değerlendirme analizi yaptığı çalışmasında 
FTA kullanmıştır. Sonuç: Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde özellikle tehlikeli maddeleri bulunduran 
kuruluşlar için büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, risklerin belirlenmesi ve analizi, muhtemel kazalarda 
oluşabilecek zararların en aza indirilmesi ile ilgili tedbirlerinin yönetmeliklerle belirlendiği gözlemlenmiştir. 
Ülkemizde petrokimya sanayinde meydana gelen kazalar incelendiğinde, bu kazaların önlenmesinde, alınacak 
diğer bir takım önlemlerin yanında, ilgili mevzuatta da bazı iyileştirmelerin gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Patlayıcı Ortamlar, Petrokimya Endüstrisinde İş Sağlığı ve Gü-
venliği, İş Kazaları, Risk Analizi, Büyük Endüstriyel Kazalar
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GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI 

Hatice ESEN1, Hakan KILIÇ1

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

hatice.eris@kocaeli.edu.tr

ID: 447 K: 416

Öz: Giriş: Sanayileşmedeki hızlı gelişmenin ve iş yerlerinde yeterli önlemlerin alınmamasıyla artan iş kazaları 
ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerden en önemlileridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 2016 yılı istatistiklerine göre 2016 yılında 1.405’i ölümle sonuçlanan 
286 bin 068 iş kazası yaşanmış, 597 meslek hastalığı tespit edilmiştir. 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldı-
ğında; meydana gelen iş kazalarında yüzde 18,43 artış görülmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rının neden olduğu maliyetlerin ülke ekonomisi üzerinde önemli bir mali yük oluşturduğu da görülmektedir. 
İnsan faktörünün varlığından dolayı iş kazası ve meslek hastalıklarını tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün 
değildir. Fakat gerekli ve yeterli önlemlerin alınması ile bu oranda azalışlar sağlamak mümkündür. Yapılan 
iyileştirmeler gerek çalışan sağlığına ve çalışma performansına katkıda bulunacak gerekse işveren açısından 
verimlilik artışları ve önemli maddi kazançlar sağlayacaktır. İşveren açısından iş kazaları ve meslek hastalık-
ları sonucunda oluşan iş gücü kayıplarının neden olduğu maliyetler, tedavi ve iş göremezlikten dolayı oluşan 
maliyetler işletmelere büyük yük getirmektedir. Yaşanabilecek iş kazalarının azaltılarak ortaya çıkacak bu 
maddi ve manevi yüklerden kurtulabilmek için, mevcut risklerin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve analizi 
gereklidir. Haziran-2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’na göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; 
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her 
kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Risk değerlendirme, potansiyel tehlikelerin belirlenerek olası 
sonuçlarının önceden değerlendirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına dayanan bilimsel çalışmalar içeren 
bir süreç yönetimi olarak tanımlanabilir. Amaç: Bu çalışma kapsamında yapılan risk değerlendirmesi, gemi 
inşasındaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek bu riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin 
tespiti ve uygulanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışmaya konu olan uygulama; gemi inşa sek-
töründe faaliyet gösteren bir tersanede gerçekleştirilmiştir. Gemi inşa sanayi; makine imalat sanayi, elektrik-
elektronik sanayi, boya sanayi, lastik-plastik sanayi, demir-çelik sanayi gibi onlarca sanayi kolunun ürünlerini 
bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disiplin içerisinde tersanelerde bir araya 
getirilerek ve birleştirilerek ürün elde edilen bir ağır sanayi dalıdır (Adalı ve Çağlayan, 2011:37). Sınırlık-
lar:  Uygulamaya konu olan tersanede 19 farklı sahada risk değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmanın 
kapsamı çok geniş olduğundan bu sahalardaki faaliyetler ana faaliyet olarak ele alınmış ve analiz sonuçları 
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bu ana faaliyetlere göre değerlendirilmiştir. Yöntem: 19 farklı sahada ele alınan 559 adet faaliyete ait risk-
lerin analizi ve değerlendirilmesi Fine-Kinney Risk Analiz Metodu kullanılarak yapılmıştır. Metot, risklerin 
değerlendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle 
nereye aktarılması konularına ışık tutan bir tekniktir. Risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme 
yapılmakta ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilmektedir. Metot ayrıca işyeri istatistikle-
rinin kullanımına olanak sağlaması nedeniyle de daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Fine-Kinney risk analiz 
metodu, Olasılık(O), Şiddet(Ş) ve Frekans(F) skalalarından meydana gelmiş olup, Risk Derecesi (R) bu üç 
değerin çarpımından hesaplanmaktadır (Özgür, 2013:18). Bulgular:  Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda 
faaliyetlere ait risklerin %14’ü Önemsiz Risk, % 77’si Olası Risk, %7’si Önemli Risk, %1’i Esaslı Risk ve 
%1’i de Tolerans Gösterilemez Risk olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç:  Bu bulgulardan hareketle önemsiz risk 
grubuna giren faaliyetler dışındaki her bir faaliyet için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu önlemlerin 
uygulanması kabulüne dayalı olarak gerçekleşecek iyileşmenin ortaya konabilmesi için risk değerlendirmesi 
tekrar yapılmıştır. Tekrarlanan risk değerlendirmesi, iyileştirici/düzeltici önlemlerin uygulanması ile Esaslı 
Risk ve Önemli Risk gurunda yer alan faaliyet sayılarında azalmalar olacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşa, İş Güvenliği, Risk Analizi
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Öz: Giriş: Her geçen gün insanlığın yaşam kalitesi; ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda değişim göstermekte-
dir. İhtiyaçların gerekliliği süreklilik arz ederken, beklentilerin gerekliliği ise sosyal gelişim ve öğrenme gerek-
sinimi ihtiyacı düşüncesini doğurmuştur. Ekonomik artış ve yaşam standartların gelişmişliği, beklentilere yön 
ve şekil veren en önemli iki etkendir. Yangınlarla mücadele ve yangınlardan korunma sosyal gereksinimin bir 
parçasıdır. İnsanoğlunun dünyada var oluşundan itibaren çeşitli aletlerin icadına kadar her alanda varlığını gös-
termesi zaman içerisinde insanlığında ileri gitmesine ve gelişmesi sebep olmuştur. Özelikle ateşin bulunması 
halen ilkel toplumlardan gelen en temel buluşlardan biridir. Ateşin bulunması ne kadar önemliyse verebilecek 
zararların boyutu da o kadar önemlidir. Yangınla mücadele başlı başına bir uzmanlık gerektirse de yaşadığımız 
sınırlar içerisinde engelli bireylerinde yaşadığını ve onlarında bu durumdan etkilendiği unutmamalıyız. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı, engelli bireylerin yangın tahliyesi, muhtemel olabilecek olaylara karşı gerekli önlem-
lerin alınması, davranış biçimleri, olaylara bakış açısı, psikolojik tutumları, sürdürülebilir zaman yönetimi ve 
müdahale tarzı belirlemektir. Kapsam: Araştırma, ‘’Engelli Bireylerin Yangın Tahliyesinin Araştırılmasını’’ 
hedeflenmiş ve engelli bireylerin bağlı bulundukları dernekler, okullar ve eğitim merkezleri ziyaret edilerek 
birebir yapılmıştır. Sınırlıklar: Araştırmamız engelli bireylerin en çok bulunduğu bölgemiz olan İzmir ilinde 
yaşayan engelli bireyler ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ön-
ceden hazırlanan anket formları, engelli bireylerin bağlı bulundukları dernekler, toplanma alanları, aktivite 
merkezleri, yaşam alanları, eğitim öğretim kurumları vb. gibi yerler ziyaret edilip, engelli bireylerle birebir 
ulaştırılmıştır. Araştırmada çalışanlara toplam iki adet ölçek ve form sunulmuştur. Çalışanlara sunulan ölçek 
ve formlar, veri toplama araçları başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Olasılıklı olmayan örnek-
lem yöntemine göre uygunluk temelinde seçim yapılmış ve engelli bireylerle birebir görüşülerek toplam 300 
anket çalışması yapılmıştır. Bu şahısların yangınlara karşı tepkilerini belirlenmek üzere güvenirlilik analizi, 
T-testi ve faktör analizi gibi programlardan yararlanılmıştır. Bu yapılan anketlerin 60 adeti ön rapor, geriye 
kalan 240 adeti ise bulgular kısmına eklenerek bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulgular: Cinsiyetlerine göre da-
ğılımları incelendiğinde, %41,7’sinin kadın, %58,3’ünün erkek olduğu, Yaşlarına göre dağılımları incelendi-
ğinde, %37,1’inin 10-20, %14,2’sinin 21-30, %16,7’sinin 31-40, %13,8’inin 41-50, %18,3’ünün 51 ve üzeri 
olduğu, Medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, %75,0’ının evli, %25,0’ının bekâr olduğu, Eği-
tim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, %29,2’sinin ilkokul, %35,0’ının ortaokul, %22,9’unun lise, 
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%12,9’unun ön lisans ve üzeri olduğu, Engel sürelerine göre dağılımları incelendiğinde, %6,3’ünün 1-5 yıl, 
%10,8’inin 6-10 yıl, %20,4’ünün 11-15 yıl, %22,5’inin 16-20 yıl, %40,0’ının 21 yıl ve üzeri olduğu, Engel 
oranına göre dağılımları incelendiğinde, %15,4’ünün %21-%40, %30,0’ının %41-%60, %27,5’inin %61-%80, 
%27,1’inin %81-%100 olduğu, Engel türüne göre dağılımları incelendiğinde, %12,9’unun görsel, %36,3’ünün 
fiziksel, %13,8’inin zihinsel-nörolojik, %37,1’inin işitsel olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Ankete katılanların 
cevaplarının değerlendirmesine göre, katılımcıların yangın anında binadan tahliyesi algılarının yüksek düzey-
de olduğu gözlenmiş anket çalışmalarının alt boyut algılarına bakıldığında yüksek düzeyde çıktığı sonucuna 
varılmıştır. Madde ortalamaları incelendiğinde; ‘’Kamu kurumlarında ve kapalı alanlarda kurum çalışanları 
ve kişilerin davranışları her zaman olumludur.’’ maddesi ile en yüksek algıya sahipken, ‘’Kamu kurumlarının 
ve kapalı alanların mimari yapısı engelli bireyler için uygun yapılmıştır.’’ maddesi ile en düşük algıya sahip-
tir. Yangın anında ortamı tahliye faktörü incelendiğinde çıkan sonuçta yüksek oranda bireylerin yangınlara 
karşı müdahale edebilecekleri ve müdahale esnasında psikolojik baskı ve korku hissi yaşamayacakları kanısı 
çıkmıştır. Bireylerin cinsiyet ve medeni durumları olası durumlarda bina tahliyesi gibi durumlarda farklılık 
göstermemektedir. Görme engelli ve Fiziksel engelli bireylerin, binaları tahliye etmesi durumunda kendileri 
eşlik edecek refakatçi bulunması, binayı tahliye etmelerini hızlandıracak ve daha hızlı hareket etmeleri kanısı 
çıkmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin davranışları engelli bireyler için yeterli gözük-
se de binaların fiziki yapısı bireyler için uygun olmadığı kanısı ortaya çıkmıştır. Ortam tahliyesinde engelli 
bireylerin yaşları ve eğitim durumları, binayı tahliye etmesi esnasında farklılık göstermektedir. Yaş seviyesi 
ilerledikçe bina tahliyesi güçleşirken eğitim seviyesi ilerledikçe tahliye işlemlerinin daha kolay algılandığı ve 
daha hızlı gerçekleşeceği sonucu çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Engelli Bireyler, Tahliye ve Yangın Güvenliği

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç Dr. Recep YİĞİT tarafından danışmanlığı yapılan İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsün de yapılmış Hacı Ahmet KIRTAŞ’ın “Engelli Bireylerin Yangın Tah-
liyesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir
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Öz: Giriş: Amaç: Ticari araç sürücüleri her gün farklı yerlerde yemek yemekte, her gece farklı şehirlerde 
uyumakta ve bazı sürücülerin iş programları gereğince evlerinden uzak kalma durumu gelişebilmektedir. Böy-
le yerleşik bir yaşam tarzı fiziksel aktivite veya egzersiz için çok az fırsat sunar ve sedanter bir yaşam tarzı 
gelişmektedir.  Ticari araç sürücüleri miyokard enfarktüsü, hipertansiyon, felç, koroner kalp hastalıkları gibi 
olumsuz kardiovasküler hastalıklara maruz kalırlar. Kapsamlı bir kardiovasküler hastalığa sebep olan mesleki 
maruziyetler rolü çok yönlüdür. Gereç: Yöntem:  Ticari sürücüler ve mesleki risk ile sağlık tehlikeleri  ve 
kardiovasküler anahtar sözcükleri kullanılarak  “scholar google” dan  tarama yapılarak ilgili literatüre ula-
şılmış ve  Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalardan tam metnine erişilenler değerlendirilmeye alınmış-
tır. Bulgular: Çalışma saatlerinin belirsizliğinden kaynaklı uyku saatlerinin düzensiz olması, uzun çalışma 
saatleri, düzenli yeme alışkanlığının olmaması, yetersiz beslenme, trafikte yaşanan zorluklar, sigara içme, 
obezite, fiziksel aktivite yetersizliği, yetersiz beslenme ve 55 yaş üstü bireyler kardiovasküler hastalıklar için 
önemli risk faktörü olarak görülmektedir. Kalp krizi ile ilgili İsveç’te vaka kontrolü çalışma tasarımı kullanıldı 
ve anketlerden mesleki maruziyet ve diğer ilgili risk faktörü bilgileri elde edildi. Alkol ve sigara kullanımı, 
boş zamanlarda fiziksel hareketsizlik, kilolu olma durumu, diyabet ve hipertansiyon durumlarına müdahale 
edildikten sonra otobüş şoförlerinde yapılan ölçümlerde kalp krizi riski azaldı. Aynı durum kamyon ve taksi 
şoförlerinde de gözlendi. Osaka’da taksi şoförlerinin kardiovasküler açıdan risklerini değerlendirmek için ya-
pılan bir çalışmada 5523 taksi şoförü ile görüşülmüş ve çalışmadaki örneklem grubunun bir önceki yıl kontrol 
grubuna kıyasla daha yüksek morbidite oranları ve daha düşük seviyede sağlıklı yaşam düzeylerine sahip 
olduğu bulunmuştur. Şoförlerde gastrointestinal sistem sorunları ve yorgunluk şikâyetlerinin yanı sıra büyük 
çoğunluğunda obezlik ve kalp ile ilişkili semptomlarda ciddi derecede artış gözlenmiştir. Çanakkale’de otobüs 
ve taksi şoförleri arasında yapılan bir çalışmada stres ve immobil gibi KVC risklerine sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır. Şoförlerin sosyo-demografik ve çalışma koşulları hipertansiyon, diyabet ve obezite oluşumdaki risk 
faktörlerini açıklamakta sınırlı kalmıştır. Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde ticari sürücülerin mesleki 
olarak kardiovasküler hastalıkların riski altında oldukları görülmektedir. Bu çalışma sonuçları transit şoförle-
rin kardiovasküler hastalıkların risklerinin önlenmesi ve azaltılması için sağlık eğitimine gereksinim olduğunu 
ve hastalıkların görülme oranının bu yol ile azaltılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ticari Araç, Sürücü, Kardiovasküler, Meslek, Risk
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Öz: Giriş: Amaç: Kas iskelet sistemi (KİS) hastalıkları, işçiye, ailesine, işverenlerine ve topluma yüksek 
maliyetle verilen ciddi bir halk sağlığı problemidir.  Ticari sürücüler işlerinden kaynaklı çalışmanın vermiş 
olduğu etkenlerle önemli hastalık ve yaralanmalar geçirirler. Kapalı bir alanda kısıtlı hareket ve direksiyon 
başında uzun saatler kalınması, uzun süre aynı pozisyonda durmak, bilinçsiz duruş bozukluğu, araç titreşimi, 
ağır yük taşınması, değişken çalışma saatleri ve dinlenme eksikliği kas iskelet hastalıkları için önemli risk 
faktörlerindendir. Sürücülerin uzun süre araçta zaman geçirmelerinden kaynaklı kas iskelet sistemi rahatsız-
lıklarının oranı yüksektir. Ticari sürücüler kas iskelet sistemi riskleri açısından önemle ele alınması gerektiği 
yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı transit şoförlerin kas iskelet sistemi risklerini gösteren 
literatürün nedenleri ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Gereç: Yöntem: Ticari sürücüler ve mesleki risk ile 
sağlık tehlikeleri ve kas iskelet sistemi  anahtar sözcükleri kullanılarak  “scholar google”dan  tarama yapılarak 
ilgili literatüre ulaşılmış ve  Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalardan tam metnine erişilenler değerlendi-
rilmeye alınmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmalarda şoförlerde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kalma 
oranı yüksek olduğu bildirilmektedir. Şoförler duruş bozukluğundan dolayı birçok sağlık sorunlarına maruz 
kalırlar. Sürekli sürüş pozisyonunda oturmak, omurga üzerinde baskı yapar sırt, boyun, bel ağrısı gibi bir takım 
kas iskelet problemlerine neden olabilir. Bu pozisyonda oturmak kas iskelet sistemi problemlerinin yanında 
sindirim sistemi sorunlarına da yol açabilmektedir. Danimarka’da şehir içi otobüs sürücüleri arasında bel ağ-
rısı üzerine yapılan bir çalışmada duruş, oturma konumu, titreşime maruz kalma bel ağrısıyla ilişkili en olası 
nedensel faktörler olarak tanımlandı ve 2045 otobüs şoförünün %57’sinin bu sağlık problemlerinden mağdur 
olduğu görülmüştür. Hindistan’da otobüs şoförleri ile yapılan bir çalışmada şoförlerin neredeyse yarısında 
(%46) kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oranı yüksek çıkmıştır. Taksi şoförlerinin kas iskelet sistemine ilişkin; 
iş sırasında takside geçirdiği zaman, ağır bagaj taşıma, dinlenme molalarını arabada geçirme, genel yaşam stili 
ve demografik veriler risk faktörleridir. Taylan’da çalışma saatleri ile diz ağrısı arasındaki ilişkiye bakmak için 
yapılan bir çalışmada 10 saatten fazla çalışanlarda diz ağrısı %22 çıkmıştır ve çalışma saati azaldıkça bu oran 
azalmıştır. Araç titreşimi sürücülerin vücuduna zarar vermektedir. Taksi şoförlerinin araç içinde geçirdikleri 
zaman fazladır ve kas iskelet sistemi için risk faktörüdür. Yapılan çalışmada çalışma saatlerinin yoğunluğu ile 
bel ağrısı arsında yüksek bir ilişki bulunmuştur. Ağır bagajları taşıma, itme, çekme de şoförler için diğer bir 
risk faktörüdür.  Ülkemizde profesyonel sürücüler ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Ankara’da ya-
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pılan bir çalışmada tekrarlayıcı hareketler, sınırlı duruş pozisyonu, titreşim ve iş ile ilgili stresin mesleğe bağlı 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
ticari sürücülerin kas iskelet sistemi rahatsızlıkların risk oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışma sonuçları ticari 
sürücülerin kas iskelet sistemi risklerinin önlenmesi ve azaltılması için sağlık eğitimine gereksinim olduğu 
birçok problemin önlenebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Ticari Araç, Sürücü, Kas İskelet, Sağlık, Tehlike
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İŞ KAZALARINI ÖNLEME UZMANLIĞI: ÜLKEMİZDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 
ADAYLARINA VERİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 

UZMANLIĞINDA SEKTÖREL BRANŞLAŞMANIN ÖNEMİ

Şura TOPTANCI1, Aysun ARSLAN2

Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir / Türkiye

aysun262016@gmail.com

ID: 443 K: 327

Öz: Giriş: Dünya’da her yıl milyonlarca insan iş kazaları nedeniyle yaralanmakta veya yaşamının yitirmek-
tedir. Bununla birlikte, iş kazalarının %98’inin iş güvenliği konusunda yeterli ve etkin önlemler alındığı tak-
dirde önlenebildiği bilinmektedir. İş kazaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. 
Ülkemiz yaşanan iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünya’da üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde 
iş kazaları uygulanan kanun ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde getirilen zorunluluk ve yaptırımlara, alınan 
iş güvenliği tedbirlerine ve uygulamalarına rağmen önlenememektedir. İşveren iş yeri ortamının güvenliğini 
tesis etmek için ihtiyaç duyulan iş güvenliği hizmetlerini iş güvenliği uzmanından almaktadır. İş kazalarını 
önleme uzmanı olarak ta tanımlanan iş güvenliği uzmanlarının iş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanmasında 
ve iş kazalarının engellenmesinde büyük bir rolü ve görevi bulunmaktadır. Bu nedenle, zamanında, doğru ve 
eksiksiz olarak iş güvenliği faaliyetlerine yön verecek, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları için riskleri 
tanımlayacak, risklerin ortadan kaldırılması adına gerekli tedbirleri alacak, iş güvenliği eğitimlerini verecek, iş 
yerinde iş güvenliğini sürekli hale getirecek etkin ve bilgili iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi iş kazaları-
nın önlenebilmesi için önemli bir gerekliliktir. İş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri, alacakları eğitimin 
süresi ve kapsamı kanun doğrultusunda çıkarılan yönetmeliklerde yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, yapılan 
çalışmalarda ve uygulamada iş güvenliği uzman adaylarının aldıkları eğitimin yetersiz olduğu, kendine has 
tehlike ve riskler barındıran ve mesleki bilgi gerektiren sektörler için iş güvenliği uzmanlarına sektörel branş-
laşmanın getirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu durum, iş kazalarının önlenmesine öncülük eden iş güvenliği 
uzmanlarına yönelik aday eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi, mevcut eğitim sistemindeki eksikliklerin 
tespiti, eğitimde sorun teşkil eden unsurların çözülmesi, sektörler için öncelikli olarak hangi mesleki unvana 
ve niteliklere sahip iş güvenliği uzmanlarının görev alması gerektiği konularına ilişkin bir çalışmanın yapıl-
masını gerekli kılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada, öncelikle, ülkemizde iş güvenliği uzmanı adaylarına ilişkin 
ilgili yönetmeliklerle düzenlenen eğitim süreci, verilen eğitimin içeriği, iş güvenliği uzmanlarının görev ve 
yetkileri hakkında bilgi verilmesi ve iş güvenliği uzmanı adaylarına verilen eğitimin eksiklerine değinilerek 
genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, mevcut eğitim sistemi ile yurt dışında 
verilen iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri bu alanda uygulanan sertifikalandırma türleri açısından ele alınarak 
karşılaştırılmıştır. Ardından, özellikle iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerde iş kazalarını önlenebilmesi 
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için iş güvenliği uzmanlığında branşlaşmanın önemi ve bu sektörlerde görev alacak iş güvenliği uzmanları-
nın mesleki unvan dahil olmak olmak üzere hangi niteliklere sahip olması gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışmada, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 30.04.2015 tarih 
ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitim-
leri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik iş güvenliği uzmanlığına dair mevcut 
sistemi değerlendirmek için ele alınmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseselerde iş güvenliği uzman 
adaylarına verilen A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri, yurt dışındaki iş güvenliği uzmanlarına 
verilen eğitimler ve bu alanda sertifikalanma durumları incelenmiştir. Sınırlıklar: Çalışmaya bazı iş güvenliği 
uzmanlarının A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı arasında bir üst sınıfa geçmek ve kendilerini geliştirmek 
için üniversitelerde yüz yüze aldıkları yüksek lisans ve doktora eğitimleri dâhil edilmemiştir. Yöntem: Çalış-
mada iş güvenliği uzmanlığına dair yürürlükte olan yönetmelikler, literatürde yapılan çalışmalar ve ABD’de ve 
İngiltere’de iş güvenliği uzmanlığı eğitim ve sertifikalanma süreçleri için kaynak taraması yapılmıştır. Ayrıca, 
iş güvenliği uzmanının eğitimi ve sektörel branşlaşma konularında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan üç iş 
güvenliği uzmanının ve iş güvenliği uzmanı olmak için bir eğitim kurumunda eğitim almakta olan iki iş güven-
liği uzmanı adayının görüşleri alınmıştır. Bulgular: Mevcut iş güvenliği uzmanı aday eğitimlerinin yetersiz 
olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda eğitim sisteminin yeniden revize edilmesine, eğitici görevini üstlenenle-
rin pedagojik bir formasyondan geçmesine ve daha kaliteli,  teknik yönü artırılmış ve saha uygulamalarının 
daha fazla olduğu bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Hiçbir tecrübe ve mesleki bilgi olmadan 
sadece iş güvenliği uzmanı adaylarına verilen eğitim bilgisiyle iş güvenliğinin çok sık yaşandığı sektörlerde iş 
güvenliği uzmanı olmanın uygun olmadığı görülmektedir. Ülkemizde iş güvenliği uzmanı adaylarına verilen 
eğitimler ile yurt dışında iş güvenliği uzmanlarının aldıkları eğitimler ve sertifikalanma süreçleri arasında 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: İş güvenliği uzmanı adaylarının eğitimine ve sertifikalanmalarına 
yönelik yeni düzenlemelerin yapılması, iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler için belli mesleki unva-
na ve niteliklere sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi, istatistik, olasılık, ergonomi, fizik, kimya, 
biyoloji, psikoloji gibi temel bilimler, farklı risk değerlendirme metodolojileri vb. konularla eğitim içeriğinin 
zenginleştirilmesi, eğiticilerin belli bir yeterlilik sürecinden geçirilmesi, iş güvenliği uzmanı olabilmek adına 
girilen sınavlara mevzuat bilgisinden çok teknik konudaki bilgileri ölçen uygulamalı sorulara yer verilmesi ile 
iş kazalarının fark edilebilir oranda önlenebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İş Kazaları, İş Güvenliği Uzmanlığı
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA

Nilay ERCAN ŞAHİN1, Ruken BARUT2

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Ankara / Türkiye

rukenbrt@gmail.com

Öz: Giriş: Günümüzde sanayinin gelişmesiyle tarımda insanlara duyulan gereksinin azalmış olsa da tarımda 
üretimin bazı aşamaları makineleşemediğinden işgücüne, özellikle de ucuz işgücüne ihtiyaç önemini koru-
maktadır. Tarım işçisi “sürekli, mevsimlik ve geçici tarım işlerinde ücret karşılığı bir hizmetle istihdam edilen 
kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri de kendi tarım işletmelerinde yeterli gelir elde ede-
meyen az topraklı veya topraksız ailelerin geçimlerini sürdürmek amacıyla tarım açısından daha fazla iş ola-
nağı olan yerlere gitmesi olarak tanımlanabilir. Tarım, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2. istihdam alanıdır. 
Türkiye’de TÜİK Ocak 2016 verilerine göre; istihdam edilen toplam nüfusun (26 milyon 275 bin) %18,3’ü 
tarım sektöründe çalışmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı çalışma oranı %31,8 olup, çoğunluğunu mevsimlik tarım 
işçileri oluşturmaktadır. Amaç: Bu derleme mevsimlik tarım işçilerinin sağlığını geliştirme ve korumanın 
önemi ele almak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada literatür taraması yapılarak, mevsimlik tarım 
işçilerinin yaşadığı sağlık sorunları ve bu sorunlara yönelik yapılabilecek sağlığı geliştirme ve koruma giri-
şimleri ve halk sağlığı hemşiresinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bulgular: Mevsimlik tarım işçilerinin 
yaşadığı temel sorunlara genel olarak bakıldığında; ulaşım, iş bulma, barınma ve yaşam koşullarındaki yeter-
sizlik, çalışma koşulları, iş güvenliği, sosyal güvenlik, ücret, eğitim, örgütlenme, iletişim, çocuk işçiliği gibi 
sorunlar yer almaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı koşullar göz önünde bulundurulduğunda; şehir 
merkezlerinden uzak, kırsal alanlardaki tarlalarda kurulmuş çadırlarda, çevresel tehditlere açık, sağlıksız ve 
güvensiz yerlerde barınmaktadırlar. Bu alanlarda elektrik, kanalizasyon sistemi, tuvalet, banyo, temiz içme 
ve kullanma suyu ve sanitasyon hizmeti bulunmamaktadır. Mevcut şartlar mevsimlik tarım işçilerinin sağlığı 
ile ilgili birçok sorunu de beraberinde getirmektedir. Kaza ve yaralanmalar, üreme sağlığı sorunları, pestisit 
etkilenimi, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma ve sağlık 
hizmetlerine erişememe nedeniyle erken ölüm ve hastalıklara maruziyetleri başlıca yaşadıkları sağlık sorunla-
rıdır. Bu nedenle sürdürülebilir tarımın kalbi olan mevsimlik tarım işçileri hastalık ve erken ölümler açısından 
öncelikli risk grubudur. Özel risk grubu kapsamında olan bu grubun sağlığının geliştirilmesi ve korunması 
önem arz etmektedir. Toplumda özel risk gruplarının sağlığını geliştirmek ve korumakla sorumlu olan sağ-
lık profesyonelleri halk sağlığı hemşirelerdir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği ve toplum 
sağlığı merkezlerinde çalışan halk sağlığı hemşireleri bu öncelikli grubu ele alıp sağlık sorunlarına yönelik 
uygulamalar planlayıp girişimlerde bulunarak sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında önemli role sahiptir-
ler. Ayrıca sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine de katkı sağlamaktadırlar. Halk 
sağlığı hemşirelerinin bu grubun sağlığını geliştirmek ve korumak için yapılabilecekleri beslenmenin iyileşti-
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rilmesi, temiz içme-kullanma suyunun sağlanması, atıkların yok edilmesinin sağlanması, anne, çocuk, kadın 
ve ergen sağlığı dahil olmak üzere üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması, sağlık eğitimi, bulaşıcı ve endemik 
hastalıkların kontrolü, sık görülen hastalıklarının tedavisinin uygulanması ve izleminin yapılması olarak sıra-
lanabilir. Mevsimlik işçileri Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (2015/29258)’nde özel 
olarak yer verilmiştir. Ancak bu yönetmelikte mevsimlik işçilerin sağlığını geliştirmek ya da korumaya yönelik 
herhangi bir ibareye yer verilmemiştir. 2017 yılında Başbakanlıktan yayınlanan genelgede “İl Halk Sağlığı 
Müdürlüklerince mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara 
karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacak, üreme ve kadın 
sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülecek, 
bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır. Ayrıca, 
mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı sağlanacak ve 
hizmet ihtiyacına göre personelin çalışma saatleri düzenlenecektir.” olarak biraz daha kapsamlı ele alınmıştır. 
Ancak burada da sağlık personelinin nitelik ve niceliği belirsizdir. Sonuç: Mevsimlik tarım işçilerinin sağlığı, 
birinci basamak sağlık hizmetlerinde, birinci basamak sağlık hizmeti verenler tarafından ele alınması gereken 
önemli bir sorundur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan halk sağlığı hemşirelerinin ise 
görev ve sorumluklarının belirlenmesi ayrıca önem teşkil etmektedir. Yaşam şartlarının yetersiz olduğu ve sağ-
lıklarının olumsuz yönde etkilendiğinden kuşku olmayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklarının korunması 
ve geliştirilmesi için yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimler: Mevsimlik Tarım İşçisi, Halk Sağlığı Hemşiresi, Sağlığı Geliştirme ve Koruma
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Öz: Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları, uygulamaları ve kültürü çalışma yaşamının en temel unsurla-
rından biridir. Hızlı gelişen sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde yeterli önlemlerin alınmaması her yıl artan 
iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliği, insan ve çevre sağlığını tehdit eden bir noktaya ulaşmıştır. 
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının yıllık toplam maliyetinin 4 milyar doların üzerinde olduğu 
tahmin edilmektedir.  İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili mevzuat, uygulamalar ve istatistikler, çalışma 
yaşamı ile ilgili göstergelerin önemli bir bileşeni olmakta ve ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde 
doğal olarak ana unsurlardan biri haline gelmektedir. Madencilik kazaları doğası gereği özellik arz eden, tümü 
birbirine bağlı olan ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyecek riskleri olan, bu 
riskleri en aza indirgemek için bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetimin gerekli olduğu dünyanın en zor 
iş koludur.    Madencilik sektöründe meydana gelen kazalar ve kaza istatistikleri, tüm teknolojik gelişmelere 
ve mevzuat düzenlemelerine rağmen gündemde kalmaya devam etmektedir. Çalışanların çalışma yaşamındaki 
ekonomik ve sosyal sorunları,  madenin özelliklerine uygun olan işletme yöntemlerinin seçilmemesi, havalan-
dırma, tahkimat ve nakliyat süreçlerindeki hatalar ve yetersizlikler, alan eğitimlerindeki yetersizlikler,  çalışan-
ların ve/veya işi yapan firmaların deneyimsizliği,  denetimlerin yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması so-
nucunda maden kazaları kaçınılmaz hale gelmektedir.  Amaç:  Bu araştırma, Ankara’da meydana gelen maden 
kazalarıyla ilişkili faktörleri tanımlamak ve ölümleri/yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma ve analiz, Ankara’da meydana gelen yaralamalı maden kaza verile-
rinden oluşmaktadır. Sınırlıklar:  Bu araştırma, Ankara’da 2015 yıllında yaralamalı maden kazaları ile sınır-
lıdır. Çalışma maden kazaları sonrasında düzenlenen adli rapor ve dosyalardaki verilerden tasnif edilen;  kaza 
saati, günü, hangi ayda olduğu, kaza şekli, kaza sebebi, kazazede sayısı, kazazedenin mesleği, görevi, eğitimi, 
yaşı vb verileri içermektedir.  Yöntem:  Bu çalışmada Ankara’da yaralanmalı maden kazaları, maden kazası 
raporları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Raporlarda yer alan bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, 
yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Ankara’da 2015 yılı 
içerisinde 106 maden kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışanların hemen hemen tamamı işçidir. Sadece bir 
mühendis ve bir teknisyen kazaya karışmıştır. Kazaya karışan işçilerin %29’i ilkokul, %21’i ortaokul, %43’ü 
lise mezunudur. Kazaya karışan ve yaralanan işçilerin tamamı erkektir.   Kazaların oluş şekillerine göre dağı-
lıma bakıldığında ise yaralamalı maden kazalarının çoğu malzeme çarpması, malzeme düşmesi, düşme, uzuv 
sıkışması şeklinde gerçekleşmiştir. Sonuç: Bilindiği gibi ülkemiz madenciliğinde kaza oranları standardın çok 
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üzerindedir. Bu çalışmada ayrıntılı olarak açıklanan maden kazalarının analizi, kaza ve mağdur oranları, olaya 
karışan araçlar ve kazaya etki eden faktörler hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgiler, maden kazalarına etkide 
bulunan ana risk faktörlerini anlamak için önemlidir. Elde edilen sonuçlar, maden kazalarının sayısını azalt-
mak ve sonuçlarını en aza indirmek için önleyici tedbirleri tasarlamak için kullanılabilir. Analiz edilecek işin 
seçilmesi, işin temel süreçlerine ayrılması, her süreçte olası tehlikelerin tanımlanması ve her tehlikenin nasıl 
kontrol altına alınacağının belirlenmesi problemin çözülmesine yönelik temel adımlardır. Bu temel kaza analiz 
süreci ile işin en güvenli, en etken bir şekilde nasıl yapılması ortaya çıkartılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Maden Kazaları, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı 
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Öz: Giriş: Tarım sektörü iş güvenliği bakımından genellikle inşaat ve ulaşım ile birlikte en tehlikeli üç sek-
tör arasında sayılır. Birçok ülkede kayıpların yaşandığı en riskli ve tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası 
çalışma örgütü (ILO) verilerine göre; çalışma yaşamında kaza ve hastalıklarının yaklaşık yarısı tarımda ger-
çekleşmektedir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerde tarım araçlarına bağlı, gerek karayolu 
kullanımında gerekse tarım faaliyetleri sırasında ölümlü, yaralamalı ve iş göremezliğe sebep olan kazalar 
ülkemizde de ciddi bir sorundur. Araştırmalara göre, tarımdaki kazaların yaklaşık yarısı tarım makineleri ile 
ilgilidir ve bunların da yarısı traktör ile ilgilidir. Kazaların ölümle sonuçlanma oranlarının araç cinslerine göre 
dağılımı incelendiğinde, diğer araç türlerinde her yüz kazanın yaklaşık 2,6’ı ölümle sonuçlanırken, bu oran 
günümüzde oldukça yaygın kullanımıyla modern tarımın hayati öneme sahip vazgeçilmez aktörü olan trak-
törlerde 12,6 olup, traktörlerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yaklaşık 5 kat fazladır. Traktörlerin ülkemizde 
günlük yaşamdaki fonksiyonları dışında da  sosyo-ekonomik koşullardan dolayı kullanımı adı geçen araçlara 
olan talebi artırmaktadır. Traktörlerin karayollarındaki taşıma faaliyetlerinde de kullanılmasıyla birlikte tarım-
sal kaza riskleri dışında göz ardı edilemez ek bir yüksek risk ortaya çıkmaktadır. Geniş bir tarımsal tabana ve 
üretime sahip olan Türkiye’de, üretimin kalbi olan traktörlerin emniyet/teknik özellikleri ve trafik kurallarına 
aykırı olarak kullanılması bu araçları karayollarında büyük bir potansiyel tehlike kaynağı haline getirmekte-
dir. Traktörlere bağlı kazalarda ölen ve ağır yaralananların oranı ulusal ortalamanın üzerindedir. Bu nedenle, 
traktöre bağlı trafik kazalarının spesifik verilerinin araştırılarak trafik kazalarının genel verileriyle karşılaştı-
rılması önemlidir. Son beş yılda (2013-2017) kazaya karışan traktör sayısı 8292 olup, bu kazalarda 640 kişi 
ölmüş, 4204 kişi yaralanmıştır. Türkiye genelinde 2012-2016 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarında 
sadece olay yerinde 25.789 kişinin ölmüş, 1.436.200 kişi yaralanmış olması güvensiz trafik olgusunu tırman-
dırmaktadır. Bu genel kayıp arasında, traktörlerin karışmış olduğu kazalardaki kayıplar ve istatistiksel veriler  
meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarındaki  dikkat çekmektedir. Bundan dolayı trafik kazalarının 
her yönden daha detaylı incelenmesinin ve araştırılmasının hayati öneme sahip olduğu gerçeği bilinmektedir, 
bu gerçekten ve gereklilikten hareketle, trafik kazalarına karışan taşıt cinsleri açısından da problemi yakından 
inceleme gereği ortaya çıkmaktadır. Ocak 2017 ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 211 bin 
701 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,2’sini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu 
kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmuştur. 2017 yılı Ağustos 
ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 1.810.123 traktör bulunmaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra traktör sürücüleri aşırı 
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sıcak/soğuk, rahatsız edici gürültü, titreşim, zararlı emisyonlar gibi pek çok değişik risk etmenlerine maruz 
kalmaktadır. Tüm bu etkiler sürücülerde birçok tahribata neden olmakta, faktörlerin birleşimi çoğunlukla kaza 
riski olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç:  Bu araştırma, kırsal kesimde karayollarında meydana gelen ölüm-
lü traktör kazalarıyla ilişkili faktörleri tanımlamak ve ölümleri/yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma ve analiz, kırsalda (polis sorumluluk alanı dışında) meydana 
gelen son beş yıllık traktör kaza verilerinden oluşmaktadır. Sınırlıklar:  Bu araştırma, tüm ülkede 2013-2017 
yılları arasında polis sorumluluk sahası dışındaki ölümlü traktör kazaları ile sınırlıdır. Çalışma sadece karayolu 
kabul edilen yerlerde meydana gelen kazaları içermekte olup, karayolu dışında kalan tarla, bahçe, orman yolu, 
arazi yolu gibi alanlarda meydana gelen olaylar kapsam dışındadır. Yöntem:  Bu çalışmada Türkiye genelin-
de polis sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2013-2017) traktörlerin karıştığı ölümlü trafik 
kazaları, trafik kazası tespit tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Tutanakta yer alan bilgilerin 
değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 
Bulgular: Ölümlü traktör kazalarına karışan traktör sürücülerinin %58’i ilkokul , %8’i ilköğretim mezunu ola-
rak görülmektedir. Traktörlerle ilgili bir başka çarpıcı bulgu da kazaya karışan traktörlerin yaşlarıyla ilgilidir. 
Türkiye’de kayıtlı traktörlerin % 58’i 20 yaş ve üzerindedir.  Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan traktörlerin 
yarısına yakını 20 yıldan daha eski araçlardır. Kazaya karışan traktör sürücülerinin yarısına yakını 40 yaş ve 
üzeridir. Tüm araç cinsleri için sürücülerin yaşlarına göre dağılımına bakıldığında 40 yaş ve üzeri oran % 56 
dir. Kazaların oluş şekillerine göre dağılıma bakıldığında ise traktör kazalarının % 48,4’ü yoldan çıkma şeklin-
de gerçekleşmiştir.  Sonuç: Bu çalışmada son beş yıl boyunca ayrıntılı olarak açıklanan traktöre bağlı ölümlü 
trafik kazalarının analizi, kaza ve mağdur oranları, olaya karışan araçlar ve kazaya etki eden faktörler hakkın-
da bilgi verilmektedir. Bu bilgiler, traktöre etkide bulunan ana risk faktörlerini anlamak için önemlidir. Elde 
edilen sonuçlar, traktöre bağlı trafik kazalarının sayısını azaltmak ve sonuçlarını en aza indirmek için önleyici 
tedbirleri tasarlamak için kullanılabilir. Bu bilgiler ışığında yaşlı bir traktör parkına sahip olan Türkiye’de yol 
güvenliğini geliştirmek için traktör bakımına daha fazla özen gösterme ihtiyacı vardır. Ayrıca, tarım araçları 
sürücülerine yönelik eğitim çalışmalarına önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Tarım, Trafik Kazası, Traktör  
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Öz: Giriş: İş güvenliği ve çalışan sağlığına yönelik son yıllarda Türkiye’de yaşanan gelişmeler umut verici 
olsa da maalesef dünya standartlarına göre halen çok geride olduğumuzu ifade etmeliyiz. Başta yapılan uy-
gulamalar ve yaptırımlar geçmişte yaşanan olumsuzlukların yeniden yaşanmamasına ilişkin bir engel gibi 
görünse de gerçekte görünenlerin ne yazık ki umut vaat etmediğine değinmeden geçemeyeceğiz. Toplumsal bir 
sorun haline gelmiş iş güvenliği ve çalışan sağlığına ilişkin yine toplum bireylerinin bakış açısını önemli yönde 
etkileyen medya yansımaları dikkat çeken hususlar arasında yer almaktadır. Özellikle iş kazalarına ilişkin or-
taya çıkan tablolar maalesef bu tabloları medya üzerinden izleyen ve takip eden bireyler açısından çok üzücü 
durumlar ortaya çıkarmaktadır. Genellikle orta ve orta sınıf altında bulunan çalışan bireyler üzerinde meydana 
gelen bu üzücü durumlar bazı toplum bireylerini farklı yönde düşündürmeye itmektedir. Kamu gücünün halen 
geçmişte ve günümüzde ortaya çıkan bu vahim durumlara yönelik kalıcı ve etkili çözümler üretmemesi de 
ayrıca farklı bir soru işaretini ortaya çıkarmaktadır. Amaç: Bu çalışma geçmişten günümüze kadar yaşanan 
ve son beş yıl içerisinde ortaya çıkmış iş kazaları;  yaşanan bu kazaların medya yansıması ve toplum üzerinde 
oluşturduğu sosyal sorunlara literatür açısından değinmeye çalıştık. Yöntem: Türkiye’de yaşanan son beş yıl 
ve öncesindeki iş kazaları ile bu kazalara yönelik farklı medya organlarında yapılan haberlerin derlenmesi ve 
yorumlanması şeklinde hazırlanan çalışmamız, literatür açısından iş kazaları ve çalışan güvenliğine ilişkin 
araştırmacılara destek sağlayacak nitelikte bir eser şeklindedir. Çalışmanın temelini başta internet haberleri, 
televizyon, basılı medya ve diğer sosyal medya unsurları kullanılarak ortaya çıkan haberlerin yorumlanması 
ve önerilerde bulunulması şeklindedir. Bulgular: Özellikle 2010 ve sonrasında yaşanan çok sayıda iş kazası 
nedeniyle ortaya çıkan vahim durumlar toplum ve bu yaşanan kazalar nedeniyle birebir etkilenen toplum 
bireylerinin travmatik sorunları günlerce hatta haftalar ve aylarca Türk medyasında haberlere konu olmuştur. 
Bu haberlerin içeriğine bakıldığında ise daha çok kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerindeki eksiklikler 
nedeniyle ortaya çıkan iş güvenliği sorunlarına vurgu yapıldığı gözlenmiştir. Yine yaşanan kazalar nedeniyle 
geride kalan kazazede yakınlarının durumlarına yönelik medya yansımaları da çok üzücü tabloları ortaya çı-
karmıştır. Medya ya yansıyan haberler farklı toplum bireylerinin kamuya yönelik güven duygularını olumsuz 
yönde etkilemiş ve iş güvenliği ile çalışan sağlığına ilişkin yaptırımların ne denli eksiklikler içerdiği gerçeğini 
ortaya koymuştur. Sonuç: Son 5 yıl ve öncesine ilişkin Türkiye’de yaşanan iş kazalarına ilişkin yapılan ha-
berlerin sadece internet üzerinden yapılan haber sayısının 5 bin ve üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
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görsel medya yani televizyon üzerinden yapılan haber sayısı ise yerel ve ulusal televizyon kanalları dikkate 
alındığında günlük ortalama 180 dakika gibi değer içerdiği görülmektedir. Aynı iş kazasına yönelik haberin 
farklı tv kanallarında ya aynı içerik ve yorumlarla ya da ilgili tv kanalının haber editörleri tarafından yorum 
farklılığı yaratılarak izleyicilerine sunulduğunu göstermektedir. Her ne kadar yorum farklılıklarına ilişkin or-
taya çıkan haberler olsa da içerik açısından bakıldığında izleyicilerin tamamına yakını üzerinde uygulamalara 
yönelik eksiklik, kamu yönetimine duyulan güvensizlik, hukuk açısından yaptırımların ve uygulamaların ye-
tersizliği, rant ve daha fazla kazanç uğruna ortaya çıkan vahim sonuçlar, insan faktörünün önemsizleştirilmesi 
ve can güvenliğinin ortadan kalkmasına yönelik vurdum duymazlığın gözler önüne serildiğini açıkça gözlem-
lemekteyiz. Genel olarak bakıldığında ise Türkiye’de yaşanan iş kazalarına yönelik gerçekleştirilen haberlerin 
tamamına yakınında güvensizlik ve uygulamalardaki eksiklikler ile daha fazla rant elde etmek uğruna insan 
güvenliğinin ortadan kalktığı, çalışan kesimin iş dünyasına yönelik güven duygusunun azaldığı, fakat yaşam 
sürecinin devam etmesi nedeniyle çalışmanın zorunluluğuna bağlı olarak çalışan kesimin de bu eksikliklere 
rağmen iş hayatında zorunlu olarak bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. İş kazalarının medya yansıması 
da bu durumu fazlası ile desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan, Güvenlik, Kaza, Rant, Hukuk, Medya, Yansıma, Birey, Toplum
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Öz: Giriş: Trafik kazaları, insanlık yaşamını ve sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, toplum sağ-
lığını tehdit etmeye devam eden kronik bir problem olarak  karşımıza çıkmaya devam etmekte, tedavisi uzun, 
yorucu ve zorlu bir hastalık olarak önemini korumakta, toplum yaşamını olumsuz etkilemedeki rolünü sürdür-
mektedir. Bu özelliği ile trafik kazaları çözüm bekleyen çok önemli bir tehlikedir, bir güvenlik problemidir. 
Türkiye’de ulaşımda ve taşımada karayolu taşıma sistemlerinin % 95 gibi  çok yoğun kullanımına bağlı olarak 
meydana gelen trafik kazalarının ve sonucundaki kayıpların büyüklüğü, ülkemizin hala en önemli problemi 
olma özelliğini korumaktadır. Bu oran AB üyesi ülkelerde % 75 dir. 2012-2016 yılları arasında meydana gelen 
trafik kazalarında sadece olay yerinde 25.789 kişinin ölmüş, 1.436.200 kişi yaralanmış olması güvensiz trafik 
olgusunu tırmandırmaktadır. Karayollarında  meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarındaki  dikkat 
çekici yükseklik, trafik kazalarının her yönden daha detaylı incelenmesi ve araştırılması gerçeğini yaşanılan 
her kayıpta önümüze sermektedir. Bu gerçekten ve gereklilikten hareketle, trafik kazalarına karışan taşıt cins-
leri açısından da problemi yakından inceleme gereği ortaya çıkmaktadır. Taşıtların taşıdığı risk faktörleri trafik 
güvenliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Kamyonlar, karayollarındaki ağır taşıt trafiğinin ve yük taşımacılı-
ğının önemli bir unsuru olmasının yanı sıra ölümle sonuçlanan kazalarda küçümsenmeyecek bir role sahiptir. 
Kamyonlar, ağır vasıta olması, boş ve dolu ağırlığı arasındaki farkın büyük olması, meydana gelen trafik 
kazalarındaki şiddet açısından kaza çalışmalarında her zaman endişe kaynağı olmuştur. Araç içindekilerin ağır 
yaralanma düzeyi şiddeti belirleyen önemli bir faktördür. Bu bağlamda kamyonların etkisi büyüktür. Ayrıca 
kamyonların kamyonetlere göre sayıları dört kat az olmasına rağmen kazaya karışma oranları daha fazladır.  
2017 yılı Ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 836.405 kamyon ve 3.582.757 kamyonet olmak üzere toplam 
4.419.162 adet araç ile yük taşımacılığı yapılmaktadır. Bununla paralel olarak karayollarında meydana gelen iş 
kazaları çok sayıda çalışanın ölümüne, yaralanmasına ya da sakat kalmasına sebep olmaktadır. Büyük bir kıs-
mı işle de ilgili olan Trafik kazalarının, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi açıktır. Bu kapsamda karayolla-
rı taşımacılığındaki trafik kazaları, dünyada işle ilgili yaralanma, sakatlık ve ölümün önde gelen nedeni olarak 
tespit ve ifade edilmiştir. Çalışanların, trafik kazalarının yaklaşık % 30’una karıştığı tahmin edilmektedir. Tah-
minlere göre, yılda 6 ila 15 milyon çalışan trafik kazaları nedeniyle işle ilgili yaralanmaya maruz kalmaktadır. 
İşe gidip-gelme sırasında meydana gelen kazalar hariç tutulmasına rağmen işle ilgili trafik kazalarına bağlı 
ölümler, işe bağlı ölümcül yaralanmaların % 40 kadarını oluşturmaktadır. Bütün yönleriyle ele alındığında, 
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trafik kazalarının önlenmesine ve/veya azaltılmasına yönelik olarak, her tek faktöre ve aktörlere yönelik analiz 
ve incelemelerin katkısı ve önemi daha iyi görülebilmektedir. Amaç:  Bu araştırma, kırsal kesimde karayolla-
rında meydana gelen ölümlü ve/veya yaralanmalı kamyon kazalarıyla ilişkili faktörleri tanımlamak ve ölüm/
yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma ve analiz, kır-
salda (polis sorumluluk alanı dışında) meydana gelen son beş yıllık kamyon kaza verilerinden oluşmaktadır. 
Sınırlıklar:  Bu araştırma, tüm ülkede 2013-2017 yılları arasında polis sorumluluk sahası dışındaki kamyon 
kazaları ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, 
son beş yılda (2013-2017) kamyonların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, trafik kazası tespit 
tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Tutanakta yer alan bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, 
yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular:  Çalışmada polis so-
rumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2013-2017) kamyonların karıştığı 6390 ölümlü ve yaralan-
malı trafik kazası, trafik kazası tespit tutanakları üzerinden incelenmiştir. Veriler, kaza yeri, kaza bölgesi, kaza 
tipi, kaza zamanı, kaza yerindeki azami hız limiti, yol tipi, şerit sayısı, yolun geometrik özelliği, gün durumu, 
hava durumu, kazanın oluş şekillerine göre kaza türü, kazaya karışan sürücü bilgileri vb. faktörler kapsamında 
analiz edilmiştir. Dönem içerisinde bahse konu kazalarda 241 kişi ölmüş, 6283 kişi yaralanmıştır. Bu kazaların 
% 84’i açık havada gerçekleşmekle birlikte, %11.7’si yağmurlu, %1.8’sisli, %1.4’si karlı havada gerçekleşmiş-
tir. Tüm araç cinsleriyle karşılaştırıldığında bu oran yağmurlu (% 8.4) havalarda artış göstermiştir. Kazaların % 
50,1’i tek araçlı, % 46,3’i iki araçlı, %3,6’sı çok araçlı kazalar olarak meydana gelmiştir. Kamyon kazalarının 
%29’u yoldan çıkma şeklinde gerçekleşmiştir. Sonuç:  Çalışma sonunda kamyonların karıştığı trafik kazala-
rını oluşturan faktörler daha detaylı incelenerek problemin alt problem alanları ortaya konulmuş, söz konusu 
kazaların minimize edilmesi için alınacak tedbirlere, uygulanabilecek politikalara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Kamyon Kazaları, Kaza Analizi, Kaza Tahmin Modelleri, Trafik Kazaları, Güvenlik
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DEĞERLENDİRİLMESİ
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Öz: Giriş: İnsanoğlunun yaşamı boyunca en uzun süre yaptığı eylemlerden birisi de oturmadır. Ağırlığın, 
leğen kemiğinin alt kısmı ile onu saran yumuşak dokular tarafından desteklenmesi sonucunda vücudun aldı-
ğı pozisyon olarak tanımlanan  oturma; ağırlığın, kalça ile uylukları çevreleyen yumuşak dokular ve ischial 
tuberosities yoluyla bir sandalyenin oturağına transfer edildiği bir duruştur. Teknolojik ve ekonomik gelişme-
ler büro çalışanlarını işlerini yaparken daha fazla oturmaya yönlendirmekte, oturarak çalışma oranı giderek 
artmaktadır. Oturma bugünün işyerlerinde en yaygın duruş biçimi haline gelmiştir. Oturarak yapılan işler sırt 
ağrıları için potansiyel bir risk faktörü oluşturmakta olup, kötü duruşlu uzun süreli oturmalar sırt ve bel ağrıla-
rının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. İleri yaşlarda ana sağlık problemi olarak ortaya çıkan ve milyonlarca 
dolar harcanarak tedavi edilen bel ve sırt ağrılarının kaynağı, (okul sıraları dâhil) çalışma hayatındaki uygun 
olmayan oturma koşullarında aranmalıdır. İnsan antropometrik verileri esas alınarak tasarlanan koltuklardaki 
doğru oturuşların sırt ve omuz ağrılarını azalttığı bilinen bir gerçektir. Oturan insanın vücut ağırlığının büyük 
bölümü, kalça eklemini de üzerinde bulunduran ischiyum kemiğinin alt çıkıntısı üzerine düşmektedir. Oturma 
esnasında toplam vücut ağırlığının %75’i, 26cm²’lik çok küçük bir alan tarafından desteklenmektedir. Oturak 
uzunluğu kalça desteği için önemli bir belirleyicidir. Koltuk derinliğinin olması gerektiğinden kısa ya da uzun 
oluşu, tüm bu destekleri boşa çıkarır ve vücut ağırlığının kısıtlı alana baskı yapması sonucu duruş bozukluk-
ları ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol acar. Koltuk tablası ön kenarının, dizin arkasındaki 
hassas bacak dokularına baskı yapmayacağı kadar kısa olması gereken uygun oturma derinliği hem uylukları 
destekler hem de kullanıcının dizlerinin arkasında herhangi bir baskı yaratmaksızın yeteri kadar geriye otura-
rak sırt desteğinden istifade edebilmesini sağlar. Oturak çok derin olduğunda ön kenar dizin hemen gerisindeki 
alana basınç yapacak ve ayaklara olan kan dolaşımı zorlaşacaktır. Bu rahatsızlığı azaltmak için, oturan kişi öne 
doğru kayacak fakat bu durumda da uygun bel ve sırt desteğini kaybedecektir. Ayrıca çok derin oturak tablası, 
belkemiğine binen ağırlığı transfere (dağıtmaya) yardım eden kol dayanağı ve sırtlıktan gerekli desteğin alın-
masını engeller. Tüm bunlar, çoğunlukla iscihal tuberosities’in (leğen kemiğinin alt kısmı) arkasına ve üzerine 
aşırı basınç uygulanmasına sebebiyet vererek, duruş bozuklukları ve öne doğru düşme ile sonuçlanacaktır. Çok 
uzun oturak tablasının kalça ile bacak arasına ve kullanıcıların bacaklarına yakın diz arkasına (popliteal’a) 
yaptığı basınç bu bölgede lokal yüklemeye sebep vererek rahatsızlık yaratır ve bacaklara giden kan akışını 
engelleyebilir. Derinliği az olan bir oturak da vücudu uygun destekten yoksun bırakacağı için oturma rahatını 
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bozar. Çok az derinliği olan bir oturak, alt uylukların destek eksikliğine ek olarak oturanda öne doğru düşme 
hissiyle sürekli rahatsızlık oluşturarak kalçaya binen yükü artıracaktır. Amaç: Bu araştırmada, bir bütün olarak 
oturak tasarımında kullanılanlar yerine, sadece oturak derinliği tercih edilmiştir. Bunun temel sebebi, diğer 
oturak bileşenleri üzerinde oldukça fazla araştırma yapılmış ve ayarlanabilir mekanizma ile, yeterli olmasa da, 
oldukça geniş bir kitle için uygun ölçüleri ihtiva edebiliyor olması sağlanmasına rağmen, oturak derinliğinin 
çok az kişi için uygun ölçüleri içermesi, oturak rahatsızlığının ana nedenlerinden birisi olması ve bu konuda 
özel olarak çok az araştırma yapılmasıdır. Yöntem: Kullanılan koltukların, kullanıcılarının antropometrik öl-
çülerine uygunluğunun karşılaştırılabilmesi için, Türkiye’de satışı bulunan ve özellikle büro çalışanlarının ter-
cih ettiği “standart” (üreticisi bilinen) ve “standart dışı” (isimsiz, üreticisi bilinmeyen) koltuklar tespit edilerek, 
bu koltukların oturma (oturak) derinliklerinin ölçümü yapılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de standart dışı (isimsiz, 
no-name) üretildiği bilinen ve küçük işyerlerindeki büro çalışanları tarafından (fiyatı daha makul olduğu için) 
kullanılan farklı tipte koltuklardan ve onların kullanıcılarından veri toplanmıştır. Bulgular: Çalışma sonucu, 
ölçümü yapılan 120 koltuktan sadece 64 tanesi (% 53) kullanıcılarına (derinlik açısından) uyumlu çıkmıştır. 
Geri kalan 56 tanesi (% 47) ise kullanıcısıyla uyumsuzdur. Uyumsuz çıkan sandalyelerin ise 45’i aşırı uzun 
(derin), 11’i ise aşırı kısadır. Bayan çalışanların kullandıkları koltukların uyumsuzluk oranı % 57’dir ki, uyum-
suzluklardaki temel unsur, oturak derinliğinin aşırı uzun olmasıdır. Erkek çalışanların kullandıkları koltuklar-
daki uyumsuzluk oranı ise % 41 olup (toplam 33 koltuk), uyumsuzluğun % 33’ü (26 koltuk) oturağın aşırı kısa 
olmasından, % 9’u (7 koltuk) ise oturağın aşırı uzun olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç: Bir oturak için 
en az oturak yüksekliği ve sırt desteği kadar önemli olan oturak derinliği, diğerleriyle aynı özeni görmemek-
tedir. Yapılan araştırma sonucu bu parametrenin tasarımında antropometrik değerlerin hiç dikkate alınmadığı 
gibi bunun öneminin de bilinmediği ortaya çıkmıştır. Oturak derinliğinin ayarlanabilir yapılmasının maliyeti, 
kaybedilen konfora tercih edilmelidir. Üretilen sandalyeler, müşterilerin kalça- popliteal ölçü sınıflarına göre 
pazarlanmalıdır. Yani Türkiye’deki koltukların oturma derinliği (bay ve bayan olarak) kullanıcının cinsiyetine 
göre iki ayrı tipte önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Antropometri, Çalışan Sağlığı, Koltuk Derinliği, Ofis Ergonomisi 
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Öz: Giriş: Önemli bir halk sağlığı problemi olan pestisit zehirlenmelerinin büyük bir kısmı çalışma ve ev 
yaşamının birbirinden ayrılamadığı tarım sektöründe olmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), pestisiti, herhangi bir zararlıyı önleme, yok etme ya da kontrol etmeye yönelik herhangi bir madde 
ya da madde karışımı olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre pestisitler zararlıları, böcekleri, 
kemirgenleri, mantarları ve istenmeyen yabani otları öldürmek için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Böcekler, 
akarlar, nematodlar, yabancı otlar ve fareler gibi zararlı canlı organizmaları öldürmek, önlemek, yok etmek, 
baskılamak veya hafifletmek, kontrol etmek amacıyla kullanılan pestisitlerden aynı zamanda mahsullerin, 
yiyeceklerin ve malzemelerin korunması ve sıtma, sarıhumma gibi hastalıkların önlenmesi için de yararla-
nılmaktadır. Çoğunlukla bitki koruma ve verimliliğini artırmak maksadıyla tarımda yaygın olarak kullanılan 
pestisitlerin sebep olduğu zehirlenmeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki birçok insan için büyük bir 
sağlık sorunu haline gelmiştir. Hazırlama, karıştırma, elleçleme, püskürtme, taşıma, depolama ve imha yoluyla 
doğrudan temas eden tarım çalışanları için önemli bir mesleki risk oluşturan pestisitler, aynı zamanda özellik-
le kadınlar ve çocuklar olmak üzere diğer aile bireyleri ve çevrede bulunanlar açısından da zehirlenme riski 
oluşturmaktadır. Toksinlerin zararlı etkileri kadınların iş gücünü fizyolojik yapılarından dolayı erkeklerden 
daha fazla etkilemektedir. Öte yandan çocuklar çevreleriyle yetişkinlerden daha yoğun temasta bulunmaları 
nedeniyle pestisitlerle istemeden daha çok temas etmekte ve yetişkinlerden daha sık zehirlenmektedir. Bu du-
rum genellikle güvensiz saklama ve her şeyi ağızlarına koyma eğiliminde olan küçük çocukların yetişkinlerden 
farklı davranış biçimlerine sahip olmaları ve etiketleri okuma ve uygun tepki verme yeteneği bulunmaması 
nedeniyle oluşur. Amaç:  Zehirlenme vakalarının sayısını azaltmaya yönelik çok önemli bir iş güvenliği konu-
su olan akut pestisit zehirlenmelerinin risk faktörlerini inceleyen çok az araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın 
amacı; meydana geliş şekli, nedeni, etkilenenlerin özellikleri, maruziyet yeri ve zamanı gibi kontrol ve önleme 
programlarının planlanması için önemli parametreler yönünden tarım sektöründe pestisit zehirlenmelerine etki 
eden faktörlerin olay raporlarına dayanılarak belirlenmesidir. Kapsam: Çalışma, tarım ve hayvancılık işini 
yaparken veya bu işte kullanılan pestisitlerin etkisiyle evde, çadırda, tarlada veya diğer yaşam alanlarında, 
yeme içme, soluma veya diğer temas yöntemleriyle pestisit zehirlenmelerine maruz kalan tarım çalışanları 
ve aile bireylerini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırma Muğla ili kırsal kesimindeki tarımsal faaliyetlerle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 2001-1014 yıllarını kapsayan 14 yıllık süreçte Muğla ili kırsal 
kesiminde meydana gelen pestisit kaynaklı zehirlenmeler kaza olay raporları incelenerek analiz edilmiştir. 
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Toplam 598 zehirlenme vakası incelenmiş olup, bu zehirlenme olayları içinden tarım ve hayvancılık alanında 
pestisit kullanımına bağlı olan 108 vaka ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 
20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Bulgular: On dört yıllık dönem-
de kırsalda meydana gelen toplam 598 zehirlenme olayında 917 kişi zehirlenmiş olup, bunlardan %3,27’si 
(30 kişi) hemen veya yirmi dört saat içinde ölmüştür. Meydana gelen zehirlenme olaylarının %17,9’u, mağ-
durlarının %12’si pestisit kaynaklıdır. Özellikle gıda olmak üzere bazı zehirlenme olayları aynı anda birden 
çok kişiyi etkilediği için mağdurlar açısından zehirlenme aktörlerinin dağılımı farklılaşmaktadır. Mağdurların 
%29,44’ü (270) insan sağlığı için kullanılan ürünler, %35,77’si (328) gıdalar, %12’si (111) tarım ilaçları, 
%4,9’u (45) CO, %2,94’ü (27) bitki ve yabani mantar, %3,7’si (34) ev kimyasalları, %4,9’u (45) endüstri 
kimyasalları, %6,22’si (57) diğer nedenlerle zehirlenmiştir. Pestisit sebebiyle zehirlenenlerin %2,7’si (3) olay 
yerinde ölmüş, %31,5’i (35) hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılmıştır. Zehirlenenlerin %41,44’ü (47) 
kadındır. Zehirlenmelerin en büyük mağduru çocuklar olup, dönem içindeki pestisit zehirlenmelerinin üçte 
birini beş ve daha küçük yaştakiler oluşturmaktadır. Zehirlenenlerin yarıya yakını (%47) 15 yaşın altındadır. 
En fazla zehirlenme olayları Ağustos ve Mayıs aylarında gerçekleşmiştir. Zehirlenmeye sebep olan pestisitle-
rin %84,68’si zirai uygulamalar için, %13,5’i evdeki haşere/böcek/karınca/farelerin öldürülmesi için, %1,8’i 
de hayvan sağlığı için kullanılan ürünlerdir. Olayların üçte biri tarla/bahçede, yarıya yakını da ev/çadır gibi 
yaşam alanlarında gerçekleşmiştir. İlaçlama esnasında oluşan zehirlenmelerin nedeni olarak; maske, eldiven 
gibi koruyucu donanım kullanmamak, yanlış veya dikkatsiz ilaçlama yapmak ve ilaçlama için olumsuz hava 
koşullarına dikkat etmemek öne çıkmaktadır. Yaşam alanlarındaki zehirlenmelerde; pestisitlerin uygun muha-
faza edilmemesi, özellikle çocukların rahatça ulaşabileceği alanlarda bırakılması, orijinal kabından çıkarılarak 
bardak, şişe gibi gıda ürünleriyle karıştırılabilecek kaplara konulması ve pestisitlerin kontrolsüz olarak yanlış 
şekilde ev haşereleri için kullanılması önemli nedenlerdir. Bütün pestisit zehirlenmelerinin %30’u ilaçlama 
esnasında/sonrasında ilaçlama uygulamasına bağlı olarak, %70’i de kazayla pestisit yeme/içme/temas sonucu 
oluşmaktadır. Sonuç:  Bu çalışmanın sonuçları, pestisitlerin depolanması, muhafazası, hazırlanması, kullanımı 
ve imhasını süreçlerinde tarım çalışanları ve ailelerinin maruz kaldığı akut pestisit zehirlenmelerinin azaltılma-
sı için uygulama ve eğitim programları vasıtasıyla farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturulması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pestisit, Zehirlenme, Risk, Tarım, İş Güvenliği
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Öz: Giriş: Tarım sosyal yaşam, kültür, çevre, ekonomi ve istihdam politikası üzerinde önemli bir rol oyna-
maktadır. Doğası gereği, en tehlikeli iş kollarından biri olan bu temel sektörün en belirgin özelliği ne yazık ki 
kötü iş sağlığı ve güvenliği koşullarıdır. Yetersiz veri raporu sisteminden dolayı pek çok olay kayıt dışı olma-
sına rağmen, ortalamanın üstünde düşme türü kaza riskine sahip olan tarımsal faaliyetler, yüksekten düşme 
olaylarının da en yüksek oranda gerçekleştiği alanlardan birisidir. Tarım sektöründe çalışan hemen hemen 
herkes yüksekten düşme neticesinde ölüm ve ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıyadır. Düşmeler genel olarak 
çalışma esnasında önlem alınmamasından, koruyucu malzeme kullanılmamasından veya özelliklerini yitiren, 
işe uygun olmayan ya da yanlış kullanılan teçhizattan kaynaklanmaktadır. Yüksekten düşme, kasıt olmaksızın 
meydana gelen beklenmedik olaydır. Bir kişi yüksekten düştüğünde potansiyel enerji (yüksekliğe bağlı olarak) 
yer çekimi etkisiyle kinetik enerjiye dönüştürülür. Çarpma anında vücut yavaşlamaya girer ve zemine transfer 
edilen kinetik enerjiye eşit miktarda enerji tekrar vücuda transfer edilir. Yaralanma şeklinde vücut kaybettiği 
enerjiyi geri emer. Vücutta meydana gelen hasarın yüksekliğe bağlı olarak arttığı düşme olayları, diğer olay-
lara göre daha ciddi sonuçlar doğurur. Kişinin yaşı ve yaşadığı bazı sağlık sorunları veya kullanılan ilaçlar da 
düşme riskini artırmaktadır. Yüksekten düşmeler özellikle ileri yaştaki çalışanlar arasında kaza sonucu ölüm ve 
hastanede tedavi gerektiren yaralanmaların en sık görülen nedenidir. Amaç:  Ülkemizde, tarım faaliyetlerinde 
yüksekten düşme risklerine ilişkin yeterli veri/çalışma yoktur. Kendine özgülüğü nedeniyle tarımsal veri ban-
kasına ihtiyaç duyan tarım sektöründeki bu eksiklik, meydana gelen olayların tam olarak tespit edilip neden 
ve sonuçlarının ortaya konulması zorlaştırmaktadır. Literatürdeki boşluğa katkı sağlayacağı değerlendirilen bu 
çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesi (Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Isparta, Hatay, Burdur, İçel) kırsal ala-
nında 2013 yılları arasında gerçekleşen tarımsal faaliyetlerle ilişkili yüksekten düşme türü kazalardaki önemli 
faktörleri ortaya koymaktır. Kapsam: Bu çalışmada, yüksekten düşme; tarımsal faaliyetler esnasında meydana 
gelen, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan herhangi bir yükseklikten düşme şeklindeki kazaları kapsamakla 
birlikte, kayma, sendeleme, aynı seviyede düşme, saldırıya ve kasıtlı olarak kendine zarar vermeye bağlı düş-
meler, yanan binadan düşmeler ve hareket halindeki araçtan kazaya bağlı düşmeler yüksekten düşme kapsamı 
dışındadır. Bu çalışmadaki tarımsal faaliyetler kavramı 4857 sayılı İş Kanunu ve buna dayanılarak hazırlanan 
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’te belirtilen tarım ve orman işle-
rini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Bu çalışma tarım sektöründe kaza karakteristikleri hakkında bir bölge örneği 
ölçeğinde bazı değerli bulgular ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çalışmanın bazı sınırlıkları mevcuttur. 
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Çalışma, belirli bir coğrafi alanda seçilen bir bölgede sınırlı zaman diliminde yürütülmüştür. Seçilen örneklem 
önemli bir tarım bölgesinin tüm kırsalını kapsamasına rağmen, farklı tarım tür ve özelliklerini ihtiva eden diğer 
coğrafyalar hesaba katıldığında, çalışmada elde edilen bulgular ülke çapında genellemede kullanılmak için di-
ğer araştırmalarla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Yöntem: Bu çalışmada, 2013 yılında Akdeniz bölgesi 
kırsalında gerçekleşen ‘yüksekten düşme’ kazaları olay raporlarına dayanılarak incelenmiştir. Düşme türü bu 
kazaların tarımsal faaliyetlerle (tarım/ormancılık/hayvancılık) ilişkili olan 465’i; olay tür, sebep ve zamanı, 
kazanın şiddeti, mağdurların yaş ve cinsiyeti ile diğer faktörler yönünden analiz edilmiştir. Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Bulgular: 
Tarımsal faaliyetlere bağlı 465 yüksekten düşme olayında, 24 kişi (%5,16) ölmüş, 54 kişi (%11,6) hayati teh-
like kaydıyla hastaneye kaldırılmıştır. Ağaçtan düşme, olayların baş aktörü ve en fazla sayıda ölüm nedenidir. 
Meyve/ürün toplama 266 (%57), budama 61 (%13), yükleme/boşaltma/istifleme 30 (%6,45) ve hayvan otlat-
ma 27 (%5,8) düşme sırasında yapılan en dikkat çekici tarımsal faaliyetlerdir. Düşme mağdurlarının %16’sı 
65 yaş üstüdür. Tarımsal faaliyetlere bağlı olarak yüksekten düşme sonucu ölen veya yaralanan mağdurların 
dörtte üçüne yakını erkek,  dörtte birinden fazlası kadındır. En fazla yüksekten düşme olayları Eylül, Ekim 
ve Temmuz aylarında gerçekleşmiştir. Haziran - Kasım arası dönemde hasat mevsiminin de etkisiyle tarımda 
düşmeler artmaktadır. En fazla kaza, yorgunluğun da etkisiyle çalışma saatlerinin sonlarına doğru olmaktadır. 
Mağdurların %78’i ilkokul mezunu, %2’si cahildir. Ölenlerin %12’den fazlası kadın, %42’si 65 yaş ve üstüdür. 
Ölümcül düşmeler esnasında en sık yapılan faaliyet (%46) meyve/ürün toplamadır. Sonuç:  Çalışanların bazı 
işleri yapabilmeleri için ön şart olarak sağlık kontrolünden geçme zorunluluğunun olmadığı tarım sektörü, 
görülen işlerin tehlikeli olması, kayıt dışılığı ve kontrolsüzlüğü ile kişilere bağlı yüksekten düşme riskinin en 
fazla hissedildiği alandır. Tarım sektöründeki önemli miktarda kaza, basit risk kontrol tedbirlerinin uygulan-
masıyla önlenebilir niteliktedir. Potansiyel risk kontrol tedbirleri; güvenlik teçhizatı sahipliği ve kullanımını 
artırmayı, tarım çalışanları ve ailelerinin durumsal farkındalıkları ile risk algılamasını yükseltmeyi ve güvenlik 
kültürünü geliştirmeyi içerir. Bu çalışmanın sonuçlarının ulusal ölçekteki veri ve değerlendirme alanındaki 
boşluğa yaptığı katkı yoluyla tarımsal faaliyetlerde yüksekten düşmelerle ilgili farkındalık yaratmaya fayda 
sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bulgular, kırsal alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma yapan 
araştırmacılar için değerli bir referans olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksekten Düşme, Kaza, Risk, Tarım, İş Güvenliği
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Öz: Giriş: İnşaat sektörü, üretim alanlarını etkileyen, yan sektörleri de harekete geçirerek ülke kalkınma-
sına ve ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir iş koludur. Bununla birlikte, iş kazalarının yoğunlaştığı 
sektörlere bakıldığında iş kazaları açısından en riskli olan inşaat sektöründe meydana gelen kazaların analiz 
edilmesi, bu sektörde iş güvenliği bilincinin oluşturulması, gelecekte meydan gelebilecek kazaların azaltılması 
ve daha hafif yaralanmalarla atlatılması açısından önemlidir. İnşaat sektöründe çalışan işçiler diğer sektörlere 
göre kazaya uğrama açısından 3 ile 6 kat daha fazla risk taşımaktadırlar. Ayrıca inşaat sektörü, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlamış olduğu Tehlike Sınıfları Yönetmeliği’nde de “Çok Tehlikeli İşler” 
sınıfında yer almaktadır. İş kazası, bir çalışma esnasında aniden meydana gelen, hemen veya zaman içerisinde 
kendini gösteren, fiziksel veya psikolojik bir hasar meydana getiren olay olarak tanımlanmaktadır. “Bir çalış-
ma esnasında” ifadesi, bizzat çalışmanın yapıldığı ya da çalışma sahasında geçirilen zamanı ifade etmektedir. 
İnşaat sektörü çalışanları iş güvenliği açısından önemli risklerle karşı karşıyadırlar. Bu riskler, ülkemizin genel 
teknolojik ve sosyo-ekonomik yapısının yanında, inşaatı yapan şirketlerin genelde kurumsallaşmamış küçük 
işletmeler olması, projelerin birbirinden farklı olması, inşaat sahasının geniş, dağınık ve çalışma koşullarının 
çeşitli, çalışma ortamının hava etkilerine açık olması, zemin seviyesinin altında veya yüksekte çalışılması, 
çalışanların eğitim ve bilinç seviyelerinin düşük olması, çalışanların sık sık değişmesine bağlı olarak sürekli 
eğitim uygulamasının yapılamaması, yaptığı işle ilgili herhangi bir mesleki eğitim almayan çalışanların çok-
luğu, işyeri güvenliğine yeteri kadar önem verilmemesi gibi inşaat sektörünün kendine özgü koşullarından da 
kaynaklanmaktadır. Bunlara teknik personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması 
da eklenebilir. Bu konuda yapılan araştırmalarda; inşaat kazalarının koruyucu tedbir almadan yüksekte çalış-
ma, çalışma esnasında denge kaybetme, koruyucu donanım kullanmada zafiyet, tecrübe eksikliği ve sağlam 
olmayan yapılarla tehlikeli temas gibi riskli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda meydana geldiği, hava 
şartları ve mevsimsel değişikliklerin çalışma sahasını ve işçileri etkileyerek güvenlik şartlarını açık şekilde 
etkilediği görülmüş, özellikle yağmurun ölümlü kazalarda önemli etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Amaç: Bu 
çalışma, inşaatlarda meydana gelen iş kazalarının analizini yaparak riskleri ortaya koymak ve kazaların azal-
tılması için öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Kapsam: Araştırmada, analiz etmek amacıyla, Ankara ilindeki 
inşaatlarda 2015 yılında meydana gelen 131 iş kazasına ait veriler kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma, 
Ankara’da 2015 yılında inşaatlarda meydana gelen iş kazalarına ait verilerle sınırlıdır. Yöntem: İş kazalarına 
ait veriler kolluk tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, 
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yüzde ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: İnceleme sonucunda elde edilen so-
nuçlar değerlendirildiğinde; incelenen 131 kaza olayında toplam 134 işçinin iş kazası geçirdiği, bunlardan 
4’ünün (%3) öldüğü, 127’sinin (%94,7) yaralandığı ve 3’ünün (%2,3) ise yara almadan kurtulduğu; kazaların 
121’inin (%92,3) bina inşaatında, geri kalanının ise yol, hidroelektrik, baraj gibi inşaatlarda meydana geldiği 
görülmektedir. Araştırma konusu kazaların oluş şekillerine bakıldığında ise; 26’sı (%20) malzeme düşmesi, 
21’i (%16) malzeme çarpması, 19’u (%14,5) yüksekten düşme, 13’ü (%10) şantiyede araç kazası ve 12’si 
(%9,1) düşme sonucu meydana gelmiştir. Ölümlü 4 kazanın 3’ü (%75) yüksekten düşme, 1’i ise (%25) mal-
zeme düşmesi sonucu meydana gelmiştir. Sonuç: Kazaların oluş şekillerine bakıldığında; malzeme düşmesi 
ve malzeme çarpması sonucu meydana gelen kazalar, tüm kazaların %46’sını oluşturmaktadır. Yani işyeri gü-
venliğinin sağlanması, işçilerin koruyucu donanım kullanmaları, hareketli parçaların emniyet altına alınması, 
yüksekten malzeme düşmelerine karşı tedbirlerin alınması önemlidir. Ölümlü 4 kazanın 3’ü yüksekten düşme, 
biri ise yüksekten malzeme düşmesi sonucu meydana gelmektedir. Yüksekte çalışan işçilerin güvenliklerinin 
sağlanması ve yüksekteki malzemelerin düşmelerini önleyici tedbirler alınması hayati önemi haizdir.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Yük Taşımacılığı, Trafik Kazaları, Kaza Analizi
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Öz: Giriş: Trafik kazaları, her yıl yarısından fazlası sürücü ya da yolcu olmayan yaklaşık 1,2 milyon kişinin 
öldüğü, 25 milyon civarında kişinin de sakat kaldığı tüm insanlık yaşamını ve sağlığını etkileyen bir halk sağ-
lığı problemidir. Karayolu Türkiye’de hem yolcu hem de yük taşınmasında en sık kullanılan ulaştırma modeli-
dir. Motorlu taşıt sayısının hızla artması, altyapı yatırımlarının bu artışa cevap verememesi, alternatif ulaştırma 
sistemlerinin az olması, yolculuk talebini azaltıcı tedbirlerin alınamaması, toplu taşıma hizmetlerini kullanma 
oranının düşük olması ve karayolu taşımacılığının yoğun kullanılmasına bağlı olarak, ölüm ve yaralanmaların 
yaşandığı çok sayıda trafik kazaları meydana gelmektedir. Kazalar pek çok çalışanın ölümüne, yaralanmasına 
ya da sakat kalmasına neden olduğundan, iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Çünkü trafik kaza-
larının büyük bir kısmı işle de ilgilidir. Aynı zamanda, karayolları taşımacılığındaki trafik kazaları dünyada 
işle ilgili yaralanma, sakatlık ve ölümün önde gelen nedenidir. Yılda 6 ile 15 milyon çalışanın trafik kazaları 
nedeniyle işle ilgili yaralanmaya maruz kaldığı tahmin edilmektedir. İşe gidip-gelme sırasında meydana gelen 
kazalar hariç tutulmasına rağmen işle ilgili trafik kazalarına bağlı ölümler, işe bağlı ölümcül yaralanmaların 
%40 kadarını oluşturmaktadır. Ülkelerin önemli sorunlarından biri haline gelen ve ülkemizde de her yıl ciddi 
can ve maddi kayıplarına sebep olan trafik kazalarının analiz edilerek karakteristik özelliklerinin çıkarılma-
sı ve buna göre tedbirler geliştirilmesi önemlidir. Trafik kazalarına karışan taşıtların cinsleri açısından da 
problemi yakından inceleme gereği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de taşıt cinslerine göre ölümlü ve yaralamalı 
kazaların nispi oranına bakıldığında otobüsler %3,3 ile ilk sıradadır. Bu oran otomobillerde %1,4’tür. Otobüs 
sayısı, diğer araçlara göre çok daha az olmasına rağmen, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışma nispi 
oranının diğerlerine göre iki kattan fazla olması ve otobüslerin karıştığı kazalardaki can kayıplarının yüksek 
olması, bu konunun incelenmesini gerekli kılmaktadır. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununa göre; yolcu ta-
şımacılığında kullanılan, sürücüsü dâhil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıta otobüs denilmektedir. 
Troleybüsler de bu sınıfa dâhildir. Sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir. 
Ticari yük ve insan taşımacığı Türkiye’de en fazla ölüm ve yaralanmaya sebep olan tehlikeli iş kollarından bi-
ridir. Bu araştırmanın konusu da, ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksi gibi araçların 
şehir dışında karıştıkları trafik kazalarıdır. Amaç: Bu çalışma; kırsal kesimde karayollarında meydana gelen 
ölümlü ve yaralanmalı ticari taşıma araçlarının kaza verilerini analiz ederek ilişkili faktörleri tanımlamak ve 
ölüm ve yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Analiz etmek amacıyla, 
şehir dışında, 2013 ile 2017’nin ilk dokuz ayı arasında ticari yolcu taşıyan araçların karıştığı 6904 kazaya ait 
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veriler kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma, tüm ülkede 2013 ile 2017’nin ilk dokuz ayı arasında şehir 
dışında ticari yolcu taşımacılığı yapan araç kazaları ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada ticari yolcu taşımacı-
lığı yapan otobüs, minibüs, taksi gibi araçların karıştığı 6904 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası, trafik kazası 
tespit tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve 
ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, Türkiye’de şehir dışında 2013 ile 
2017’nin ilk dokuz ayı arasında şehir dışında meydana gelen ticari yolcu taşımacılığı yapan toplam 6904 trafik 
kazası incelenmiştir. Bu kazalarda toplam 425 kişi hayatını kaybetmiştir. Kazaların hava durumuna göre da-
ğılımına bakıldığında; ticari araçların diğer araçlara göre; yağmurlu havalarda (%11,7/%8,4), karlı havalarda 
(%3,3/%1,2) ve sisli ve dumanlı havalarda (%3/%1,3) kaza yapma oranının daha yüksek olduğu görülmekte-
dir. Gün durumuna göre incelendiğinde; ticari maksatlı taşımacılık yapan araçların bütün araçlara göre gündüz 
daha fazla kazaya karıştığı görülmektedir (%79,8/%71,1). Kazaya karışan araç sayısına göre; ticari taşıma 
yapan araçların bütün araçlara göre çok araçlı kazaya karışma oranı (%4,7/%3,5) ve iki araçlı kazaya karışma 
oranının (%53,2/44,8) yüksek, tek taraflı kaza yapma oranının ise düşük (%42/%51,7) olduğu görülmektedir.  
Kazanın oluş şekline göre; ticari yolcu araçların bütün araçlara göre karşılıklı çarpışma oranı (%20,8/%16,5) 
ve yayaya çarpma oranı (%10,3/5,1) yüksek; yoldan çıkma oranı (%22,9/%30,3) ve devrilme/savrulma/takla 
atma oranı (%7,3/%13) ise daha düşüktür. Sonuç: Yağmurlu ve karlı havalarda ticari yolcu taşıyan araçların 
kaza oranı ortalamadan daha yüksektir. Bu da minibüs ve otobüslerin büyük araç olmalarından dolayı durma 
mesafesinin uzamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Otobüs, Ticari Taşıma
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Öz: Giriş: Artan sanayileşme ile paralel olarak tehlikeli maddelerin kullanımı, dolayısıyla nakli de yaygın-
laşmıştır. Bu maddeler karayolu başta olmak üzere diğer yollarla da taşınmaktadır. İnsana, çevreye ve mala 
zarar verme yetisine sahip madde ya da malzemeler olarak tanımlanan tehlikeli maddelerin taşınmaları sıra-
sında oluşan risklerin en düşük seviyeye indirilmesi için taşınma şartları çeşitli konvansiyonlar ve uluslararası 
anlaşmalarla düzenlenmiştir. Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında herhangi bir kaza meydana gelmesini 
engellemek, kaza olması halinde ise hasarın mümkün olduğunca azaltılmasına yönelik tavsiyeleri kullanıcılara 
bildirmeyi amaçlayan bu konvansiyonlar: tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması için gereken tavsiyeler 
sunan ADR; demiryolu ile taşınması için gereken tavsiyeler sunan RID ve deniz ve hava yolu ile taşınması için 
gereken tavsiyeler sunan ADN’dir. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenip 
30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanarak 29 Ocak 1968 tarihinde de yürürlüğe giren ve bazı değişik-
likler sonrasında ülkemizde Ocak 2011’de uygulamaya sokulan Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası 
Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması, tehlikeli maddeleri fiziksel, kimyasal ve nükleer özelliklerine göre 
dokuz sınıfa ayırmaktadır. Tehlikeli iş sınıfına giren tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması sırasında patla-
ma, yangın, kimyasal madde sızıntısı gibi durumlar olabileceğinden, can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi 
önemli riskler ortaya çıkabilmektedir.  Bu sebeple, karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı yapılması amacıyla 
ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan 
kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlar-
la çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtların ka-
rayollarında seyirleri özel tedbir ve düzenlemelerle yapılabilmektedir.  Tehlikeli maddeler kamuya açık kara-
yolunda, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 
ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye 
olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınmalıdır. Amaç: Bu çalışma, karayollarında meydana gelen tehlikeli 
yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaları analiz ederek, tehlikeli madde taşımacılığında oluşabilecek 
riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tavsiye ederek, karayollarında ölüm ve 
yaralanmaları azaltmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Analiz etmek amacıyla, şehir dışında, 
2013 ile 2017’nin ilk dokuz ayı arasında tehlikeli yük taşıyan araçların şehir dışında karıştığı 210 kazaya ait 
veriler kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma, tüm ülkede 2013 ile 2017’nin ilk dokuz ayı arasında şehir 
dışında tehlikeli yük taşıyan araçların karıştığı kazalar ile sınırlıdır. Yöntem: Türkiye genelinde şehir dışında 



72

tehlikeli yük taşıyan araçların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, trafik kazası tespit tutanakları 
üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart 
sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Türkiye’de şehir dışında 2013 ile 2017’nin ilk 
dokuz ayı arasında meydana gelen 210 tehlikeli madde taşımacılığı yapan araç kazasının 10’u (%4,7) ölümlü, 
200’ü (%95,3) yaralamalıdır. Bu kazalarda 14 kişi ölmüş, 333 kişi de yaralanmıştır. Kazaların 5 tanesinde yan-
gın meydana gelmiştir. Araştırmaya konu olan zaman aralığında meydana gelen kazalar hava durumuna göre 
incelendiğinde; bütün araçların karıştığı kazaların yağmur ve karlı havalarda meydana gelme oranı sırasıyla 
%8,4 ve %1,3 iken, bu oran tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçlarda %14,1 ve %4,8 olarak gerçekleşmiş-
tir. Ağır tonajlı bu araçların, yağmurlu ve karlı havalarda kazaya karışma oranı diğer araçlara göre oldukça 
yüksektir. Gün durumuna göre incelendiğinde; tehlikeli madde taşıyan araçların bütün araçlara göre gündüz 
daha fazla karıştığı görülmektedir (%71,1/%81,9). Bu da bu sınıf araçların daha çok gece istirahat edip gündüz 
intikal etmelerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kazaya karışan araç sayısına göre; tehlikeli madde 
taşıyan araçların bütün araçlara göre çok araçlı kazaya karışma oranı (%4,3/%3,5) ve iki araçlı kazaya karışma 
oranının (%48,1/44,8) biraz yüksek, tek taraflı kaza yapma oranının ise düşük (%47,6/%51,7) olduğu görül-
mektedir. Kazanın meydana geldiği yol sınıfına göre; tehlikeli madde taşıyan araçların bütün araçlara göre 
devlet yolunda kazaya karışma oranı (%24,8/%15,2) ve il yolunda kazaya karışma oranının (%30,5/%25,5) 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu da bu sınıf araçların genelde şehirlerarası taşımacılık yapmasından kaynak-
landığı düşünülmektedir. Sonuç: İncelenen kazaların hiçbirinde tehlikeli madde sızıntısı meydana gelmemiş-
tir. Beş kazadan sonra yangın meydana gelmiştir. Yağmurlu ve karlı havalarda tehlikeli madde taşıyan araçların 
kaza oranı ortalamadan daha yüksektir. Bunun da ağır tonajdan dolayı durma mesafesinin uzamasından kay-
naklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Yük Taşımacılığı, Trafik Kazaları, Kaza Analizi 



73

TÜRKİYE’DE ÖZEL GRUPTA YER ALAN ÇALIŞANLARIN DURUMU

Mücahide ÖNER1, Makbule ŞENEL 2

Hacettepe üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

mucahideoner.mo@gmail.com

ID: 431 K: 425

Öz: Giriş:  Dünyada ve ülkemizde çalışan sayısı genel nüfusa karşılaştırıldığında nüfusun yarısından fazlası 
çalışan grupta yer almaktadır.  Çalışan nüfusunun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde sür-
dürülmesi için çalışanların sağlıklı yaşam kurallarına uyumunun sağlanması, sağlıklı beslenme, düzenli egzer-
siz, sigara-diğer zararlı davranışlardan uzak durulması ve sağlık okur-yazarlığı gibi iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik periyodik takipler gerektirir.  İşin-çalışana ve çalışanın-işe uyumunun sağlanması önemlidir. Çalışan 
grubu arasında özel (hassas) grupta yer alan çalışan sayısı ise azımsanamayacak kadar çok olup ve sayısı hızla 
artmaktadır.    Çalışan grupta kadın, çocuk, göçmen, yaşlı ve engelli bireyler özel grup olarak ele alınmaktadır. 
Ülkemizde özel grup çalışan sayısının ve her hassas gruba yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine gerek-
sinim durumunun bilinmesi gerekli ve önemlidir. Amaç:   Bu çalışma çalışanlar arasında riskli grupta bulu-
nan çalışanların oranını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam:  TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), SGK 
(Sosyal Güvenlik Kurumu), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yapılan sigortalı çalışanlar arasındaki 
riskli çalışanları kapsamaktadır.(2015). Sınırlıklar: Araştırma 2015 yılı riskli grup çalışanlarıyla sınırlandı-
rılmıştır. Yöntem: 2015 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışan istatistikleri değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında 64547 göçmene çalışma izni verildiği 
saptanmıştır. 2015 yılı itibariyle işgücünde çalışan engelli birey sayısı 95.066 olarak bulunmuş olup bu sayıda 
artış gözlenmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre Türkiye’de her 20 çocuk ve gençten bir 
tanesi ekonomik etkinlikte bulunmaktadır. Türkiye’de halen 6-15 yaşlar arasında 1 milyon dolayında çocuk 
çalışma yaşamına katılmaktadır. Gerçekte bu sayıdan daha fazla çocuk ve gencin çalıştığı bilinmektedir, ancak 
bu yaş grubunda çalışanlarla ilgili herhangi bir kayıt olmadığı için gerçek sayıyı bilinmemektedir. TÜİK 2015 
verilerine göre yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,9 olarak gerçekleşmiş ve 15 yaş üstü kadınlardan 
işgücüne katılım oranı ise % 31. 5 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Veriler analiz edildiğinde özel (hassas) grupta 
yer alan çalışanların sayısının fazla  olduğu görülmüştür. Özel gruplara (kadın, çocuk, göçmen, yaşlı ve engelli 
bireyler) verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine gereksinim durumunun araştırılması gerekli bulunmuş 
olup özellikle ve iş-çalışan birey uyumuna yönelik araştırma önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, Riskli Gruplar
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Öz: Giriş:  Dünyada ve ülkemizde genellikle sanayileşme biçiminden, işletme şekillerinden, teknoloji kulla-
nımının artması, eğitim ve denetimin yetersizliği, küçük ve orta boyutlu işletmelerin fazla olması(genellikle 
kaçak işçi çalıştırılması )nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıklarında artış görülmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü göre; iş kazası önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin 
zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlanmaktadır( WHO). Ülkemizde 
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu günde ortalama 4 kişi hayatını kaybetmektedir. Günde 9 kişi de iş kazasına 
maruz kalmakta  ve yaklaşık 10 milyon kişiyi bulan fiziksel engelliler arasına dâhil olmaktadır. İş kazaları sağ-
lık harcamalarında zarara, iş günü kaybına, ekonomik kayıp, çalışanların motivasyon kaybına, iş görmemez-
liğe ve hatta ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Tüm çalışanlar iş kazası yönünden risk altında olup sektörler 
arası iş kazalarının oranı farklıdır. Fakat bazı iş sektörleri daha risklidir. İş kazalarının en sık geliştiği sektör-
lerin belirlenerek bu sektörlerde çalışanlara yönelik iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin diğer sektörlerden farklı 
ve daha sık aralıklarla sunulması ile denetlenmesi gereklidir. Amaç:  Bu çalışma Türkiye’de sektörler arası 
iş kazaları durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sektöre göre çalışan istatistikleri ve iş kazası ista-
tistikleri değerlendirilmiştir.  Bulgular: Türkiye’de 2017 istatistiklerine göre istihdam oranı %48 olarak belir-
lenmiştir.  Bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak istihdam sayısı 28 milyon 758 bin 
kişi olmuştur. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık 
artışla %73,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %34,3 olduğu saptanmıştır. Kayıt dışı çalışanların oranı %35,2 
olduğu tespit edilmiştir. Toplam  iş  kazası  geçirenlerin % 90,8’ini erkekler oluşturmaktadır.  Sektörel olarak; 
madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanali-
zasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %5,2 iken, inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %4,3 
olarak saptanmıştır.Sektör bazındaki sonuçlar,  2007 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş kazası geçirenle-
rin payı  madencilik  ve  taş  ocakçılığı  sektöründe  0,1  puan  artarken,  inşaat  sektöründe  0,2  puan azalma 
saptanmış olup meslek grupları itibarıyla, sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlarda iş kazası geçirenlerin oranı  
%4,8 olup  ortalama değerin  (%2,3) üzerinde olduğu belirlenmiştir.  İş kazalarının en düşük gözlendiği grup  
ise %0,8 ile büro ve müşteri hizmetleri olmuştur.  Sonuç: Sektörler arasında en fazla iş kazasının oluştuğu 1. 
sektör madencilik ve taş ocağı işletmeleridir. İkincisi sırada ise elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon ve 
üçüncü sırada da inşaat sektörünün yer aldığı saptanmıştır. Dolayısıyla bu sektör çalışanlarına farklı sıklıklarda 
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eğitim verilmelidir. Verilen eğitim ile eğitim öncesi ve sonrası  izlemlerin yapılmalı ayrıca bu sektör çalışanla-
rının tehlike ve risk algılarının ele alındığı çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Sektöre Göre İş Kazası, İş Kazası İstatistikleri
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Öz: Giriş: içinde bulunduğumuz rekabet ortamında yaşanan gelişmeler ile birlikte üretimin ve rekabetin art-
ması, çalışma hayatında çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikelerin de artmasına yol açmak-
tadır.  Bu konuda belli bir kültürel alt yapının yaratılmasından başlayarak her türlü fiziksel ve psiko-sosyal 
önlemlerin alınması ülkemiz açısından da giderek önem kazanmaktadır. İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi 
esnasında doğan olumsuz şartlardan ve meslek hastalıklarından çalışanların korunması,  üretimin devamlılığı-
nın sağlanması ve verimliliğinin artırılması amacıyla yapılan bilimsel ve sistemli tüm çalışmaları ifade eden 
“iş sağlığı ve güvenliği” (İSG) kavramının en son bilimsel bilgiler ışığında bütün ögeleriyle birlikte ele alın-
ması ülkemiz açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu konuda gereken çalışmaların yapılması, hem iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının azalmasına yol açacak ve hem de bu konuda ülkemizin Avrupa ve Dünya ülkele-
ri arasındaki kötü görüntüsünü biraz olsun düzeltecektir. Özellikle ülkemizde yapılan son yasal düzenlemeler-
le,  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürütülen çalışmalar, hem çalışanların hem de işletmelerin sorumluluk 
almasını gerektirmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak üretim sırasında kullanılan maki-
nalardaki artış, iş hızını ve buna bağlı olarak monotonluğu da arttırmaktadır. Diğer taraftan emeğin yoğun 
olarak kullanıldığı üretimde çalışanlar açısından birçok fiziksel  ve psiko-sosyal sorunlar da ortaya çıkmakta-
dır. Günümüzün rekabet ortamında hızlı ve tekrarlı üretim yapma sonucu boyun, bel, sırt, kollar, bilekler, ba-
caklar, kulaklar ve gözlerde çeşitli rahatsızlıklar, stres ve psikolojik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Ergonomi 
biliminin konuları incelendiğinde oldukça geniş bir yelpazeyi içine aldığı görülebilir. Ergonomik araştırma ve 
çalışmalarda öncelikle insanın kassal ve mental özelliklerini, onun kullandığı tüm teknik araç ve gereçleri, 
içinde bulunduğu fiziksel ve psiko-sosyal çevreyi bilimsel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelemek gerekir. 
Ayrıca örgütsel ve yönetimsel ilişki ve davranışlar da ergonominin konuları arasındadır. Örnek vermek gere-
kirse gürültü, aydınlatma, sıcaklık, titreşim, çalışma alanının, makinelerin, sandalyelerin, ayakkabıların boyut-
ları ile insan makine sisteminin tasarımı gibi konuların dışında, mesai saatleri, vardiya, mola saatleri gibi ko-
nular da ergonominin çalışma alanları içinde yer almaktadır. Özellikle son yıllarda işçinin sağlığı üzerindeki 
olumlu etkilerinin saptanması ve işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanması gibi etkileri nede-
ni ile işçiler, işverenler, sendikalar ve araştırmacılar bu konuya daha fazla önem vermeye başlamışlardır. İlk 
bakışta yapılan iş ile bağlantısı olmadığı düşünülen birçok etken dolaylı olarak verimliliğe katkı sağlamakta, 
yine aynı şekilde engeller de yaratabilmektedir. Verimliliğin sağlanmasında en önemli kaynak olan çalışanların 
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sağlığı işletmelerin geleceğini de etkilemektedir. İnsan makine sistemlerinin tasarımı çalışması sırasında insa-
nın anatomik, fizyolojik, psikolojik, biyomekanik ve benzeri alanlarda zorlanma sınırlarının bulunması ancak 
ergonomi çalışmaları sayesinde mümkündür. Bu alanlarda çalışacak olanların hem üretim hem de hizmet sek-
töründe mutlaka ergonomik ilkelere uyması bir zorunluluktur. Türkiye’de halen geçerli olan tüzük, yönetme-
lik, yasa vb. yazılı dokümanlarda istenen değerlere ancak ergonomi çalışmaları sayesinde ulaşılabilecektir. 
Türkiye’de artık İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ne sorusunun sorulması yetmemekte, ortaya çıkan bu aksak-
lıkların Nasıl giderileceği konusunda ayrıntılı bilimsel mühendislik çalışmalarının yapılmasına gerek vardır. 
Amaç: Kimya sektöründe bir firmada gerçekleştirilmiş olan Ergonomi çalışmalarının amacı; şirket kültürüne 
Ergonomik bakış açısını yerleştirerek, çalışma ortamının kalitesini yükseltmek, İş Sağlığı ve Güvenliği uygu-
lamalarını Ergonomik değerlendirmelerle bütünleştirmek ve bu sayede çalışan memnuniyeti ile üretkenlik ve 
verimliliği artırmaktır. Ayrıca bu çalışma ile işletmelere, İş Sağlığı ve Güvenliğinde karşılaşılan problemlerin 
çözümünde kolay uygulanabilecek bilimsel bir yöntem olan Bulanık TOPSİS yöntemi önerilmekte ve Bulanık 
TOPSİS yönteminin çok ölçütlü karar verme problemlerinin çözümündeki kullanım kolaylığı ve başarısı gös-
terilerek uygulama alanlarında yaygınlaşmasına katkıda bulunmak da amaçlanmaktadır. Kapsam: Çalışma 
kapsamında incelenen işletmede yer alan üç (3) iş istasyonu, Ergonomi ve İş Sağlığı Güvenliği uzmanları ta-
rafından değerlendirilmiş ve bunun için öncelik taşıyan 10 ölçüt belirlenmiştir. Sonuçları daha geniş açıdan 
değerlendirmek amacıyla yamuk bulanık sayılar kullanılmıştır. İşletmedeki bu üç istasyon, Bulanık TOPSİS 
algoritması aracılığı ile bulunan yakınlık katsayıları kullanılarak ergonomik risklerine göre sıralanmıştır. Yapı-
lan bu çalışmanın kapsamı, işletmedeki tüm iş istasyonlarına kolaylıkla genelleştirilebilir. Sınırlılıklar: Bu 
çalışmada, Bulanık TOPSİS yönteminde iki bulanık sayı arasındaki uzaklık Vertex yöntemi yardımıyla hesap-
lanmıştır. İleride yapılacak bir başka çalışmada işletmedeki tüm istasyonlar, alternatif yöntemler (ELECTRE, 
VİKOR, VZA, PROMETHEE, AHP gibi) kullanılarak değerlendirilebilir ve bu yöntemlerin karşılaştırılmasıy-
la çalışmaya değişik boyutlar kazandırılabilir. Gelecek çalışmalarda iki bulanık sayı arasındaki mesafeyi he-
saplamak için Minkowski, Hamming uzaklıkları kullanılarak sonuçlar karşılaştırabilir. Yöntem: Bu çalışmada 
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramına ilişkin ortaya konulan beş risk faktöründen biri olan Ergonomik Riskler 
Bulanık Mantık yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve risk değerlendirme tekniklerinden bir tanesi olarak 
kullanılabilirliği tartışılmıştır. Çalışma sırasında iş istasyonları bizzat incelenmiş, gözlenmiş ve tüm ergonomik 
faktörler göz önüne alınarak aksayan noktalar düzeltilmeye çalışılmıştır. İnsanın öznel değer yargıları sayısal 
ifadeler olmadığı için belirsizliği de beraberinde getirir.  Bu belirsizliği aşmak için çalışmada bulanık ortam-
larda grup kararı vermede yararlanılan ve çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan Bulanık TOPSİS 
yöntemi ayrıntılı olarak açıklanmış, dilsel ifadelere üyelik fonksiyonu vererek kesin değerlere dönüştürmeyi 
sağlayan yamuk bulanık sayılar kullanılarak ergonomik açıdan riskli istasyon değerlemesi örneği verilmiştir. 
Firma bünyesinde ergonomi çalışmaları esnasında özellikle en fazla şikâyet alınan 3 istasyon incelemeye alın-
mış olup, istasyonların hangisinin insanın kassal çalışması açısından daha riskli olduğunun incelenmesi için 
Bulanık TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın özellikle bu kısmında çevre koşulları bakımından firma, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği almış olması gereken tüm çevre koşullarını sağlamış ve 
bakanlığın denetimlerinden onay almış bulunduğundan dolayı çevre açısından ölçütler devre dışı bırakılmıştır. 
Daha önce açıklanan nedenlerle problemin karakteri itibarıyla Bulanık Modellemenin uygun olacağı kanısına 
varılmış, bu tür modellemeler açısından da Bulanık TOPSİS (Chen,2006) modeli seçilmiştir. Çalışmada işçile-
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rin her üç istasyondaki İSG açısından zorlanmalarını azaltan aparatlar da katılımcı bir anlayışla geliştirilmiş ve 
uygulamaya konulmuştur. Sonuç: Firmada kullanılan kazan dolum aparatı, araç gereç taşıma aparatları vb. 
konularda mevcut durum bir veri olarak kabul edilmiş ve çalışanların eldeki bu makine ve düzeneklerle çalış-
tıkları varsayılarak çalışma sırasında insanın durumu incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ise on kassal ölçü-
tün çalışanlar açısından en önemli yüklenme ve bu yüklenmenin bir sonucu olarak da kişiler üzerinde sağlık 
açısından en önemli zorlanma ölçütleri olduğu kanısına varılmıştır. Çalışma, Bulanık TOPSİS yönteminin 
riskli istasyon seçim sürecinde alternatiflerin değerlendirilmesinde ve seçim işleminin gerçekleşmesinde karar 
verirken yararlanılan bir karar aracı olarak başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Sonuç 
olarak Bulanık TOPSİS yönteminin, değişik sektörlerde birçok seçim problemlerine uygulanabileceği gibi, 
dilsel değişkenlerle değerlendirmenin söz konusu olduğu, alternatiflerin çok sayıda karar ölçütüne göre değer-
lendirildiği ve grup kararı verilmesini gerektiren durumlarda işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin 
yanı sıra, insan kaynakları yönetimi, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, yönetim ve organizasyon gibi bir-
çok alanlarında da kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Bulanık Mantık, TOPSİS, Zorlanmanın Azaltılması
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Abstract: Introduction: Occupational health and safety (OHS) has become an important issue and has been 
increasing its importance with every passing day for both our country and the world. Statistics show that the 
numbers of occupational accidents, especially in the sectors of construction, transportation, mining and metal, 
are high in our country. Considering the researches carried out in relation to occupational accidents and oc-
cupational diseases, the number of occupational accidents and occupational diseases is considerable. The most 
effective way to prevent occupational accidents and occupational diseases, and therefore to provide OHS, 
is to approach to the problem in terms of human resources management. OHS, an interdisciplinary science 
which utilizes various branches of science such as medicine, education, law together with many engineering 
disciplines such as construction, electricity, mining, petro-chemistry, aims to produce and apply scientific 
knowledge including causes, consequences and prevention of occupational accidents and diseases. OHS edu-
cation should be continued at all stages, starting from the primary education process. It is emphasized that OHS 
education is of great importance in vocational-technical secondary education and engineering education and 
that those who finish these schools play a vital role in the transfer and development of security culture since 
they serve as intermediate and top managers in the industry. Aim: The aim of this study is to determine the 
profile of OHS education in associate degree level ,undergraduate and graduate level(such as master’s degree 
and Ph.D degree) and also to discuss problems in education. Scope: In this study, all higher education institu-
tions in Turkey were considered in terms of the education of OHS. Limitations: The study was carried out 
only for Turkey because it was difficult to reach the data related to the status of education in OHS for other 
countries except Turkey. Method: Data in this study were obtained from the web pages of Universities, Higher 
Education Council (YÖK) and Student Selection and Placement Center (ÖSYM) in Turkey based on Decem-
ber 2016 indicators. The current status of education in OHS was numerically evaluated for associate degree, 
undergraduate and graduate programs. Results: In recent years, universities in Turkey have begun to offer 
educational programs on OHS. Today, 79 vocational schools have “Occupational Health and Safety” program 
and 22 of them are at foundation universities and 2 of them are in associate degree programs of Anatolian and 
Istanbul Open Education Faculty. With the increasing importance of OHS education, it is seen that most of the 
foundation universities open associate degree programs in this subject. Because OHS education is multidisci-
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plinary, the programs are in Vocational School of Social Sciences, Vocational School of Technical Sciences, 
Vocational School of Health Services and Vocational School of Security Services in Van. Although there were 
two OHS programs in the Vocational Schools until the year of 2005, there has been a sudden increase after 
these years. In 2010, a total of 810 students were enrolled to “Occupational Health and Safety” programs in 
13 vocational schools of 12 state and foundation universities. Despite the large number of associate degree 
programs, there are currently OHS Departments as undergraduate education in 6 universities in Turkey and 4 
of them are state, and 2 are foundation universities. Except the department of OHS in Çanakkale Onsekiz Mart 
University, Çan School of Applied Sciences, other departments are located in the Faculty of Health Sciences 
and the School of Health Sciences. In 2011, there was a single undergraduate education at the undergraduate 
level. At these universities there are 508 quotas at undergraduate level, 190 of which belong to the evening edu-
cation. Graduate programs at universities in the field of OHS are at the Institute of Health Sciences, Institute 
of Social Sciences, Institute of Graduate Sciences in Sciences and Engineering as well as Institute of Public 
Health at Hacettepe University. There are 7 master program with thesis, 6 master program without thesis and 3 
doctorate programs within the scope of Health Sciences Institutes of universities. Most programs are present as 
without thesis master programs within the scope of the Graduate School of Science and Engineering. There are 
17 master programs with thesis, 27 master programs without thesis and 3 doctorate programs within the scope 
of the Graduate School of Science and Engineering. At least the program is in the scope of Social Sciences 
Institutes and consists of 2 master programs with thesis and 5 master programs without thesis. There has been 
an increase in master and PhD theses on OHS since the 2000s. From the date when Turkish Higher Education 
Council’s registrations were started to record until the end of 2016; 519 master theses,7 specialist theses and 
47 Ph.D. theses have been done. It is seen that Ph.D. theses are intesified in the fields of labour economics and 
industial relations, public health and law. There is not any Ph.D.thesis in most of  engineering branches except 
civil engineering, forest engineering and forest industry engineering and geodesy and photogrametry enginee-
ring. Ph.D. theses were not found in engineering branches like chemical engineering, mechanical engineering 
and electrical engineering in which OHS issues are very important. One of the problems with regard to OHS 
education is to find experienced academic staff. This situation is observed in our country and in also European 
countries. Observations on this subject are presented in various publications. The Report of European Agency 
for Safey and Health at Work points out the appropriate courses for occupational safety and the lack of  reevant 
teaching materials and the lack of educated professors and teaching staff in these matters. Conclusion: As a 
consequence, the importance of OHS education in universities has remarkably increased. There is an expecta-
tion that some of the problems encountered today will be solved in the future.

Key Words: Occupation Health and Safety (OHS), OHS Education, OHS in Universities
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Öz: Giriş:  Ampirik bilimsel çalışma yönteminin değişmez temellerinden biri olan fiziki test yöntemleri, 
teknolojinin ilerlemesiyle bünyesine çeşitli araçları katmaktadır. Bu alanda teknolojinin katkısı her ne kadar 
yadsınamaz olsa da, çoğu yerde testler insanlar tarafından gerçekleştirilmek durumundadır.    Amaç:   Bu çalış-
mada, seri ve prototip üretimi yapılan ön aksların ömür test tezgahlarının iş sağlığı ve güvenliği faktörünün test 
düzeneğini sürekli takip eden ek araçlar ve sistemler yardımıyla arttırılması amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan 
çalışmanın kapsamını, seri üretim yapılan bir firmanın Ar-Ge birimindeki ömür ve yorulma test tezgahı ile bu 
tezgahta testi takip eden personel oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Yapılan çalışma, planlanmış test programına 
uyulması açısından belirli aralıkla ilerletilebilmiştir. Çalışmaya konu edilen ekipmanların standartlarının ve 
maliyetlerinin üst sınırı olmadığından, ekonomik olarak daha uygun ekipmanların kullanılması hedeflenmiştir. 
Kullanılan tüm ekipmanın test standartlarını karşılayacak özelliklere sahip olması bir zorunluluktur. Yöntem: 
Bu çalışmada bir aksın yük ve zorlamalar altında hızla döndüğü bir test düzeneğinde, herhangi bir hasar-
lanma veya kırılma esnasında operatör güvenliğinin termal kameralar, Ip Kameralar, mikrofon ve bilgisayar 
yazılımları desteği ile acil durma prosedürünü hayata geçiren bir sistem hazırlanmıştır. Mevcut durumda test 
düzeneğinde kafes, mika destekli kırılmaz cam ve yazılımsal çözümler gibi genel güvenlik önlemleri alınmış-
tır. Ancak ısınmalar ayrıntılı bir şekilde takip edilememekte ve yazılım yardımıyla sadece tork dalgalanmaları 
izlenebilmektedir. Hasarlanma esnasında acil müdahale edilebilmesi için sürekli bir kişinin düzenek başında 
durması, sürekli bir görsel ve işitsel kontrol yapılması gerekmektedir. Zira insan psikolojisine bağlı olarak 
anlık bir dalgınlık, dikkat dağınıklığı müdahale süresini geciktirmektedir. Aynı zamanda test ortamında sürekli 
durulması risk değerlerini arttırabileceği gibi operatör sağlığına da gürültü ve yorgunluk açısından olumsuz 
etki edecektir.  Operatör sağlığı ve iş güvenliği açısından hasarlanma esnasında gösterilecek refleks çok bü-
yük önem arz etmektedir. Termal ve normal kamera sistemleri ile mikrofonlar bu noktada devreye girmekte 
ve görsel ve işitsel kontrolü yapay zeka destekli yazılımlar aracılığıyla sürekli olarak gerçekleştirmektedir. 
Termal kamera olarak sıcaklık limitleri yazılımsal belirlenebilen türü seçilmiştir. Kameralar ile görsel tespit 
ve kontrolün yapılabilmesi için açık kaynak kodlu OpenCV yazılımı kullanılmıştır. Kullanılabilecek destek 
sistemleri yardımıyla test düzeneğindeki risk faktörleri azaltılabileceği gibi, test süresince çevresel koşulların 
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insan sağlığı üzerine etkisi de sürekli kontrol edilerek, standartlara uygunluk açısından gerekli tedbirler alı-
nabilir.  Sonuç:  Kapalı devre sistemleri, mikrofonlar, kameralar ve tüm bu algılayıcılar yardımıyla tehlikeli 
test düzeneklerinde hızlı refleks gösterilerek iş güvenliği arttırılabileceği anlaşılmıştır. İnsana bağlı kontrol 
faktörünün minimize edilebileceği bu sistemlerde bu tür sistemlerin kullanımı iş güvenliği açısından faydalı 
olacaktır. Aynı zamanda bu yöntem, riskli bölgelerde testlerin insansız ortamda yapılabileceği bir geleceğe 
atılan en büyük adımlardan biri sayılabilir.

 Anahtar Kelimeler: Ömür Testi, Ön Aks, Test Güvenliği, İşitsel ve Görsel Kontrol
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Öz: Giriş: Kadına yönelik şiddet tüm dünya genelinde görülen bir insan hakları ihlali ve önemli bir halk sağ-
lığı problemidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında yayımladığı rapora göre yaklaşık her üç kadından biri 
fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Amaç: Maltepe/Zümrütevler ve Pendik/Esenyalı’da ASM’ye 
başvuran kadınlar arasında, aile içi şiddet yüzdelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Tanımlayıcı 
tipte bir araştırmadır. 15 Ocak - 15 Şubat 2017 arasında Pendik ve Maltepe ilçesinde seçilen iki ASM’ye baş-
vuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 15 yaş üzeri toplam 346 katılımcıya anket uygulanmıştır. Yöntem: 
Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Anket içeriğinde sosyodemografik verilere yönelik bir 
bölüm vardır. Devamında dünya sağlık örgütünün tanımlarına uygun TNSA tarafından kabul gören, 5 tanesi 
orta seviye fiziksel şiddeti, 9 tanesi şiddetli seviye fiziksel şiddeti, 4 tanesi duygusal şiddeti, 3 tanesi fiziksel 
şiddeti ve 4 tanesi ekonomik şiddeti temsil eden davranışların katılımcıya uygulanıp uygulanmadığını belirle-
meyi yönelik 25 soruya yer verilmiştir.  Ayrıca açık uçlu 3 soru ile maruziyetin sebebi araştırılmıştır. Bulgular: 
Katılımcıların yaş ortalaması 38.55±12,35’tir. Araştırmada yer alan kadınların %75,4’ü evli, %10,1’i boşanmış 
ve %14,4’ü hiç evlenmemiştir. %66,6’sı ücretli bir işte çalışmamakta, %30,’6’sı ücretli bir işte çalışmakta ve 
%2,6’sı emeklidir. %3,2’si yüksek lisans/doktora mezunu, %23,4’ü üniversite mezunu, %25,1’i lise mezunu, 
%14,5’i ortaokul mezunu ve %25,7’si ilkokul mezunu olup, %8,1’i okula gitmemiştir. Araştırmamızda katı-
lımcıların %84,2’si yaşamının herhangi bir döneminde aile içi şiddet türlerinden en az birine maruz kaldığını 
dile getirmekte iken, sadece %15,8’i hiçbir şiddet türüne maruz kalmadığını ifade etmektedir. Katılımcıların 
%82,7’si duygusal şiddete maruz kalırken, %28,3’ü ekonomik şiddete, %15,0’i cinsel şiddete, %28,3’i orta 
derecede fiziksel şiddete ve %20,4’ü ağır derecede fiziksel şiddete ise maruz kalmıştır. Katılımcıların eş çalış-
ma durumuna göre şiddete maruz kalma durumu kıyaslamasında eşi çalışmayanlar ile eşi çalışanlardaki şiddet 
oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aile içi şiddete kim ve ya kim-
ler tarafından maruz bırakıldınız şeklindeki soruya, araştırma grubundaki aile içi şiddete uğradığını söyleyen 
kadınların %64,5’inin eşleri, %21,5’i babaları, %12,5’i kardeşleri ve %10’u ise anneleri cevabını vermiştir. 
Araştırmamıza katılanlara yöneltilen ‘size şiddet uygulayan kişinin sorunları ne/neler olabilir?’ şeklindeki so-
ruya cevap olarak ise sırasıyla, erkeğin yetiştirilme tarzı (%17,8), erkeğin kadını kıskanması (%14,0), erkeğin 
ailesiyle sorun (%13,7) ve maddi sıkıntılar (%12,4) cevapları ön plana çıkmıştır. Araştırma grubumuzda şid-
dete maruz kalan kadınların %37,1 yardım talep ederken, %62,9’i herhangi bir yerden yardım talep etmedikle-
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rini söylemiştir. Yardım talep edenler içinde %54’ü akrabalarından, %20’si polisten ve %10’u komşularından 
yardım istediğini belirtmiştir. Yardım talep etmeyenlerin gerekçeleri sorgulandığında ise, %42,7’si “Ciddi bir 
sorun yoktu”, %10,7’si “Başkalarının duymasını istemedim”, %9,2’si “Erkeğin değişeceğini ve bir daha yap-
mayacağını düşündüm” ve %8,3’ü “Çocuklarımın mutsuz olacağından korktum” şeklinde yanıtlar vermiştir. 
Yaş ve eğitim durumu ile şiddet türlerine maruz kalma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Kadınların çalışma durumu ile diğer şiddet türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamazken, çalışan ve ya emekli kadınların(%18,8), çalışmayanlara(%33,2) kıyasla daha az oranda eko-
nomik şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir(p<0,05). Sonuç: Yaklaşık olarak araştırmamıza katılan her 10 
kadından sadece 1’i herhangi bir türde şiddete maruz kalmadığını belirtmiştir. Kadınlar en çok eşleri tarafından 
şiddete maruz bırakılmıştır. Kadınların yarısı maruz kaldığı davranışları ‘ciddi bir sorun’ olarak görmemiştir 
ve şiddete maruz kalan her 5 kadından 3’ü yardım talep etmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Aile Sağlığı Merkezi, Aile İçi Şiddet
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Öz: Giriş: Mobbing (Psikolojik Şiddet), bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düş-
manca ve ahlâk dışı yöntemler ile sistematik bir şekilde uygulanan psikolojik terör olarak tanımlanmakta, 
mobbing algısı da kişinin bu psikolojik şiddete maruz kaldığını düşünemesidir. Genel olarak kişinin işine karşı 
oluşturduğu olumlu tutumlar ise iş doyumunu ifade etmektedir.Amaç: Bu çalışma ile İstanbul’da bir devlet 
üniversitesi hastanesinde çalışan asistan hekimlerin psikolojik şiddete maruz kalma algıları, iş doyumları ve 
psikolojik şiddet ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Tıp fakültesinde 
her bölümde çalışan toplam 430 asistan isim olarak listelenmiştir. 3 ve altı asistan bulunduran anabilim dal-
ları çıkartıldıktan sonra, diğer her bölümden asistan sayısının dörtte biri oranında hekim basit rastgele olarak 
seçilmiştir. Böylece toplam 20 farklı anabilim dalından, her bölümde bulunan toplam asistan hekim sayısı ile 
orantılı şekilde 100 kişilik örneklem oluşturulmuştur. Veri toplama sürecinde 81 kişiye ulaşılmış, araştırmaya 
katılmayı reddetme, yıllık izinler, rapor ve diğer izinler gerekçesiyle 19 kişiye ulaşılamamıştır. Sınırlılık: 
Yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden çalışmamız tek bir üniversite hastanesinde çalışan asistan hekim-
lerle sınırlı tutulmuştur. Bu durum genellenebilirliği düşürmektedir. Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte bir 
çalışmadır. Veri toplama sürecinde, 6 soruluk sosyodemografik özelliklere yönelik bir bölüm, 33 soruluk “İş 
Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçme ve Geliştirme Ölçeği” ve 20 soruluk “Minnesota İş Doyum 
Ölçeği”nden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri bizzat araştırmacı tarafından toplanmış, 
veri toplanmadan önce araştırmanın amacı ve yöntemi kişilere açıklanarak katılmaları yönünde destek isten-
miştir. Bulgular: Katılımcıların %58’si kadın (n=47), %42’si erkektir (n=34). Yaş ortancası 28’dir. Çalışmakta 
oldukları kurumda çalışma sürelerinin ortancası 28 ay olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %38,3’ü evlidir 
(n=31). Katılımcıların %32’si mobbing davranışlarına maruz kalmadığını düşünürken (n=26), %49’u zayıf 
(n=40),  %19’u güçlü mobbing maruziyet algısına (n=15) sahiptir. Kim tarafından psikolojik şiddete uğru-
yorsunuz sorusuna katılımcıların %59’u cevap vermiştir. Cevap veren katılımcıların; %27’si hasta yakınları, 
%15’i yöneticisi , %13’ü çalışma arkadaşları, , %4’ü hastaları, , %10’u hekimler, %2’si astları ve %29’u ise 
hepsi tarafından mobbinge maruz kaldığını belirtmişlerdir. Mobbinge maruz kaldığını düşünmeyenlerin %3’ü 
psikolojik destek alma ihtiyacı olduğunu belirtirken, güçlü mobbing algısı olan hekimlerin %60’ı destek alma 
ihtiyacı duymaktadır (p<0,05).  Katılımcıların %66,7’si orta düzeyde iş doyumuna sahipken(n=54), %33,3’ü 
yüksek iş doyumuna sahiptir (n=27). Mobinge maruz kalmayan katılımcıların %50’si yüksek düzey iş doyu-
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muna sahipken, güçlü mobbing algısına sahip katılımcıların %13’ü yüksek iş doyumuna sahip bulunmuştur. 
Katılımcıların psikoşiddet davranışlarına maruz kalma durumları ile iş doyumları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Yapılan analizler sonucunda asistan hekimlerin cinsiyet, yaş, medeni 
durum, halen çalıştıkları kurumda çalışma sürelerine göre psikolojik şiddete maruz kalma algısı ve iş doyumu 
düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yine anabilim dalları ayrı ayrı ve ya 
temel bilimler, cerrahi bilimler ve klinik bilimler olarak gruplandırarak incelediğinde psikolojik şiddet ve iş 
doyumu açısından istatistiksel anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Sonuç: Araştırmaya katılan asistan hekim-
lerin çoğunluğunda farklı seviyelerdeki mobbinge maruz kalma algısı mevcuttur. İş doyumu düzeyleri üçte 
iki oranında orta seviyede, üçte bir oranında da yüksek seviyede tespit edilmiştir. Zayıf ya da güçlü düzeyde 
mobbinge uğradığı algısı olan bireylerin iş doyumunun mobbinge uğramadığını düşünenlere göre daha düşük 
olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mobbing Algısı, İş Doyumu, Asistan Hekim
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Giriş: Çalışma hayatının insan yaşantısında önemli bir yer tutması nedeniyle, bireylerin mutluluğu için yalnız-
ca özel yaşantılarındaki iyilik hali yeterli olmamakta, bireylerin çalışma hayatındaki doyumu, başarıları gibi 
unsurlar da mutluluğunu etkilemektedir. İnsan hayatının önemli bir kısmını işgal eden iş yaşantısında bireyin 
maruz kaldığı baskılar, zorlamalar ve işten kaynaklı stres, bireyin ruhsal/fiziksel sağlığını etkileyen önemli 
unsurlar arasındadır. Bireyin sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu unsurlar aynı zamanda bireyin işe ilişkin 
iyilik halini de olumsuz yönde etkilemektedir. İşe ilişkin iyilik halinin (job wellbeing) olumsuz yönde etkilen-
mesi bireyde iş tatminsizliğine yol açarak, işe karşı memnuniyetsizlik, işe karşı isteksizlik, (Faragher vd., 
2005),  işinden ayrılma eğilimi gibi duygu durumlarına neden olmaktadır (Diener, 2009).Bunun yanı sıra, iyi 
olma halinin, yalnızca ekonomik gelirle açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok yönlü bir durum olduğu da 
söylenebilmektedir. Kişinin işini severek yapması, işe yönelik mutluluğunu arttırmakta, iyi olma halini etkile-
mekte, mutsuzluk durumu ise strese yol açacağından çalışan bireyin sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmek-
tedir (Aytaç, 2011:838). Bireyin iyi olma halini etkileyen faktörler, kişilik özelliklerinin yanı sıra bireyin karşı 
karşıya kaldığı çevresel koşullar da olabilmektedir (Özarallı, 2015:15). Bu bağlamda, bireyin çalışma yaşa-
mında karşı karşıya kaldığı işe yönelik kısıtların işe ilişkin iyilik halini etkileyeceği, işe ilişkin iyilik halinin de 
bireyin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisinin bulunacağı düşünülebilecektir. Bireyin işe ilişkin iyilik halinin 
olumlu olması için, bireyin yaptığı işin her yönden sağlıklı bir iş olması gerekir. ILO ve WHO Ortak Komitesi 
yaptığı iş sağlığı tanımıyla, “iş sağlığı, hangi işi yaparsa yapsınlar bütün çalışanların fiziksel, zihinsel ve sos-
yal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve burada tutulmasını; çalışma koşullarından 
kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini; işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki or-
tamlarda çalıştırılmalarını; özetle işin insana, insanın da işe uygun hale getirilmesini hedefler.” (Alli, 2008:3) 
diyerek iş sağlığı ile bireyin işe ilişkin iyilik durumu arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır. Bireyin iş görevle-
rini yerine getirmesinde başarısız olmasına neden olan, engelleyici, müdahale edici işe ilişkin kısıtlılık koşul-
ları, çalışanlarda gerginliğe neden olan önemli bir iş stresörünü oluşturmaktadır (Pindek ve Spector, 2016:7). 
Örgütsel kısıtlamalar, işle ilgili bilgi, ekipman, sarf malzemeleri, bütçe desteği, başkalarından gereken hizmet-
ler, görev hazırlama, eğitim, zaman kullanabilirlik ve çalışma ortamının fiziksel özellikleri gibi motivasyon ve 
yeteneklerin etkin bir performansa dönüştürülmesinde oldukça etkili olan faktörleri içermektedir (Peters ve 
O’Connor, 1980:391). İşten ayrılma niyeti, bireyin çalışma koşulları ve çalışma düzeninden memnun olmama-
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sı nedeniyle işini kendi isteğiyle bırakma niyeti olarak ifade edilebilecektir (Yıldız vd., 2017:44). İşten ayrılma 
niyeti, çalışanın örgütten ayrılmayı planlaması anlamına gelmektedir ve bu planlama, fiilen örgütü terk etme 
davranışından önce gelir. Bu durum gönüllü olarak işi bırakmanın ön habercisi şeklinde değerlendirilir (Seyrek 
ve İnal, 2017: 64). Algılanan çalışma koşulları, işten ayrılma niyeti gibi çalışan davranışları üzerinde çeşitli 
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle tehlikeli ve uygun olmayan işyeri koşullarında çalışanların, 
mevcut işyerlerini gönüllü olarak terk etme ihtimalleri daha yüksek olmaktadır ve işveren, çalışma koşullarını 
iyileştirmek adına gerekli önlemleri almadığında bu niyetlerinde bir değişme olmamaktadır (Arnoux-Nicolas 
vd., 2016:1). Amaç: Bir sürü suçlunun arasında görevini yerine getiren cezaevi çalışanları güç çalışma koşul-
ları bu kişilerin işe ilişkin duygularını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmada, cezaevi çalışanlarının 
işe ilişkin iyilik hali, işe ilişkin kısıtlar ve çalışanların işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiler değerlendiril-
mek istenmiş ve böylece cezaevi çalışanlarınım özellikle psikolojik sağlık durumları ortaya konulmaya çalışıl-
mıştır. Kısıtlar: Araştırma yalnızca bir kentin E ve H tipi cezaevinde çalışan personelini kapsamaktadır. Yön-
tem: Bu çalışmada, 3 farklı ölçekle, cezaevinde çalışan 182 personelden veriler toplanmış, eksik doldurulduğu 
ya da boş bırakıldığı için toplamda 28 anket değerlendirilmeye alınmamış, 154 anket değerlendirilmiştir. Ça-
lışmada, çalışanların işe ilişkin iyilik durumlarını ölçmek için, Katwyk ve arkadaşları (2000) tarafından geliş-
tirilen Türkçe uyarlaması Bayram ve arkadaşları tarafından yapılan “İşe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ölçeği 
(Job-Related Affective Well-Being Scale-JAWS)” kullanılmıştır. Cevaplar 1=hiçbir zaman; 5=hergün arasında 
değişen beşli likert tipi olup, cronbach alfa katsayısı söz konusu örneklem için 0.93, dir. İşe ilişkin kısıtların 
ölçümünde Spector, Dwyer ve Jex (1988)’in 11 maddelik Organizational Constraints–OC) ölçeğinden yararla-
nılmıştır. Soru grubunda “İşinizi…….’den dolayı yerine getirmenin güç olduğunu ne kadar sıklıkla düşünü-
yorsunuz? tarzında beşli likert tipi sorular yer almaktadır.  İşe ilişkin kısıtlar ölçeği, çalışma ortamına ilişkin 
kısıtların bireylerin işlerini gerçekleştirmelerini güçleştiren yetersiz donanım, örgüt kuralları ve prosedürleri-
nin ihtiyaçları karşılamaması, iş ortamında ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına dair enformasyonun yetersiz-
liği vb. çeşitli faktörleri içerir (Spector&Jex, 1998). Yüksek değerler yüksek düzeydeki kısıtları (güçlükleri) 
göstermektedir (Coffey M, Dugdill L, Tattersall A, 2004). Cronbach alfa katsayısı bu örneklem için 0.94 dür. 
Çalışanların işten ayrılma eğilimlerini ölçmek için Blau ve Boal (1989) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyar-
laması ve geçerlilik-güvenilirlik çalışması Deliorman vd. (2009) tarafından yapılan İşten Ayrılma Niyeti (İAN) 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 4 ifadeden meydana gelmekte olup, 1- Hiç Katılmıyorum, 5- Tamamen 
Katılıyorum seçeneklerinden oluşan 5 li Likert tipi bir ölçektir. Çalışmada, demografik özelliklere (cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu) ve veri toplama araçlarında yer alan maddelere ilişkin betimsel analizler, frekans ve yüzde 
dağılımları ile incelenmiştir. İki değişken arasında ilişki ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıştır. Son 
olarak literatüre dayalı olarak oluşturulmuş olan modelin test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak 
analiz yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 ve AMOS 22 programları kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcı-
ların demografik özelliklerine bakıldığında, yaşları 24 ile 59 yıl arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 
41.40 yıl (SD = 9.71 yıl) dır. % 99 erkek olup, katılımcıların % 86 sı İnfaz koruma memuru konumundadır. 
Katılımcıların mevcut işlerinde bulunma süreleri ortalama, 13 yıl (SD = 9.9) dır. Ankete katılan çalışanların 
yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, 35 ve üstü yaşlarda (%71) ağırlıklı olarak toplandığı görülmek-
tedir. Çalışanların yarısından fazlası lise veya dengi okul düzeyinde (%58,4) eğitim seviyesine sahiptir. İşe 
ilişkin iyilik hali, işe ilişkin kısıtlar ve çalışanların işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
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amacıyla yapılan yapısal eşitlik modelinde yer alan gözlenen değişkenlere ait ilişkileri belirlemeye yönelik 
Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı sonuçlarına göre; işten ayrılma niyeti ve örgütsel güçlükler 
(r=0,430**, p<0,01)  arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, işe ilişkin iyilik hali ile 
işe ilişkin kısıtlar ve işe ilişkin iyilik hali ile işten ayrılma niyeti arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulun-
muştur.  Bunun yanında modelin son halindeki yolların anlamlı olduğu görülmüştür  (p˂0,001). Yapısal mode-
le ilişkin standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde örgütsel güçlüklerin işe ilişkin iyilik halini negatif 
(β=-0,67, p<0,05) biçimde açıkladığı,  İşe ilişkin iyilik halinin işten ayrılma niyetini negatif (β=-0,63, p<0,05) 
biçimde açıkladığı görülmektedir. Örgütsel güçlükler işe ilişkin iyilik hali toplam varyansının %45’ini açıkla-
makta, işe ilişkin iyilik hali ise işten ayrılma niyeti toplam varyansının %40’ını açıklamaktadır. Sonuç: Yapılan 
çalışma sonucunda cezaevi çalışanlarının işe ilişkin iyilik hallerinin ve işe ilişkin kısıtların işten ayrılma niye-
ti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Cezaevi koşullarının çalışan sağlığı açısından iyileştirilmesi, çalışan-
ların işe ilişkin iyilik hallerinin yükseltilmesi ve buna bağlı olarak da işten ayrılma niyetlerinin düşürülmesi 
mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İşe İlişkin İyilik Hali, İşe İlişkin Kısıtlar, İşten Ayrılma Eğilimi, Çalışan Sağlığı, Cezaevi 
Çalışanları
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Öz: Giriş: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünyada her yıl ortalama 2 milyon 200 bin kişi iş 
kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İş kazalarının nedeni güvensiz davranış ve 
güvensiz durum olarak iki ana bileşeni bulunmakla birlikte aslında en temel sebep çalışanların %96-98 ora-
nında güvensiz davranışlarıdır ( Topçuoğlu ve Özdemir, 2007). Dolayısıyla işyerlerinde çalışanların davranış-
ları üzerine odaklanarak iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı sergilenme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Davranış 
odaklı iş sağlığı ve güvenliği  (İSG) yaklaşımı; öncelikle davranış eğilimi, güvensiz olan davranışların güvenli 
davranışa dönüştürme, riskli durumları herkesin aynı şekilde anlamasını sağlama, alışkanlık ve istemsizce 
yapılan davranışların temel nedenlerini belirleme konularını ele alır. Davranış eğilimlerini anlayabilmek için, 
insan faktörü devreye girdiğinden iş-insan ilişkilerini inceleyen İletişim Bilimlerinden faydalanmak en doğru 
yaklaşım olacaktır.  Zira iş-insan ilişkileri devam ettiği sürece “iletişim” de devam eden bir süreç olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Nihayetinde “İletişim” ile gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve iletişim olanakları davranış 
odaklı İSG yaklaşımını destekler mahiyette olacaktır. Amaç: Bu çalışmada davranış odaklı iş sağlığı ve gü-
venliği yaklaşımı için gerekli unsurların neler olduğu belirlenerek bu yaklaşımda iletişimin rolü ve öneminin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada literatür taraması yapılarak, davranışın tanımı ve 
davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ne olduğu açıklanmış; işletme yönetimi tarafından bu 
yaklaşım için belirlenen unsurlara göre, ilerleyen süreçte iletişimin rolü ve önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Bulgular: Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı için işletme yönetimi tarafından belirlenen unsur-
lar; İSG konusunda yönetimin beklentisi, tüm çalışanların katılımı, hedef saptanması ve hareket planlaması, 
teknik ve idari ihtiyaçlar, davranış odaklı güvenlik süreçleri, eğitimi ve kaynak kapasitesi, davranış gözlem ve 
geri bildirim, İSG performans izlemi ve sayılabilirliği olarak sıralanmaktadır (Richard, Fulwiler, 2002; Mü-
ezzinoğlu, 2007). Bu tespit edilen unsurlar literatürlerde yaygın bir şekilde bahsedilen güvenlik kültürü oluş-
turma adımları ile örtüşmektedir. Davranış odaklı İSG yaklaşımı ile aslında, işletme de güvenlik kültürünün 
oluşmasını sağlamaktır. Bu bakımdan güvenlik kültürü oluşturmak isteyen işletmeler bu yaklaşımı benimseyip 
kullanmaktadır. Yapılan literatür taramaları sonucunda, Ülkemizde iş güvenliğinin iş tatminine etkisi ve ça-
lışanların İSG algısı konularının sıkça ele alındığı ancak davranış odaklı İSG yaklaşımında iletişim çalışma-
larının sınırlı kaldığı görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu konuya gerekli önem gösterilmeye 
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başlamış ve davranış odaklı İSG yaklaşımını benimseyen işletmelerin sayısı her geçen gün çoğalmaktadır. 
Ancak bu yaklaşım da süreç uzundur ve konuyla ilgili çalışmaların sonuçlarını gösteren araştırmalar oldukça 
sınırlıdır (Demirbilek, 2005; Vatansever, Sungur ve Tiryaki, 2009). Ayrıca bu yaklaşımın uygulanabilirliğinin 
yanı sıra yaygınlaştırması da önem arz etmektedir. Yaygınlaştırma, yönetimlerin İSG ile ilgili taahhüdü ve 
kurum içi iletişim olanaklarının doğru bir şekilde kullanılması sonucunda oluşarak; uzun vadede sağlık ve 
güvenliği destekleyen olumlu bir işletme kültürü oluşumunu katkı sağlayacaktır (Şerifoğlu ve Sungur 2007). 
Sonuç: Davranış odaklı İSG yaklaşımının işletme yönetimi tarafından uygulanması ve yerleştirilmesi için 
yaklaşık 3-5 yıl kadar bir süre gerektirmektedir. Bu süre içerisinde iletişim faaliyetlerinden ve olanaklarından 
yararlanmak faydalı olacaktır. Kurum içinde iletişim alanında davranış odaklı eğitim çalışmaları, kurum içi 
yayınlar (bülten, broşür, kitapçık vb.), duyuru panoları, ödüllendirme ve performans sistemi, yazılı tüm prose-
dürler, törenler ve kutlamalar, tutanaklar, memorandumlar, posterler, toplantılar, öneri sistemleri, kurum içinde 
intranet ya da portal kullanılıyorsa intranet vb. çalışmalar yapılmalıdır. Bunların yanı sıra kaza ve istenmeyen 
bir durum oluştuğunda korku ve çekinerek olumsuza odaklanmak yerine, güvenli davranışa anında olumlu 
geri bildirimde bulunmak, takdir etmek, ödüllendirilmek ve kazanın ucuz atlatılması olarak bilinen ramak kala 
olaylarının hızlı bir biçimde rapor edilmesini sağlamak ve en önemlisi davranış değişikliği ile pozitif-etkili 
iletişime odaklanmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvensiz Davranış, Davranış, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim
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Öz: Giriş: Güvenlik(safety), “toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuz-
ca yaşayabilmesi durumu, emniyet” olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik Kültürü” ise ilk kez bir terim ola-
rak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun Çernobil Felaketinden sonra hazırlanan raporda kullanılmıştır. 
Bundan sonra meydana gelen büyük yangın ve kazaların inceleme raporlarında da “organizasyonel yapı” ve 
“güvenlik yönetim sistemleri” hatalarının bulunması, dikkatleri “güvenlik kültürü”ne çekmiştir. Literatürde, 
güvenlik kültürü araştırması ile güvenlik yönetiminde iyileştirmeler yapmanın mümkün olabileceği belirtil-
miştir. Bu amaçla farklı kuruluşlar tarafından oluşturulan çeşitli güvenlik kültürü ölçme araçları mevcuttur. 
Ülkemizde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ama-
cıyla bir uygulama rehberi (ARAMIS) yayınlanmıştır. Bu çalışmada, rehberde atıf yapılan “Proses Endüstrileri 
için Güvenlik Rehberi  (Safety Climate Questionnaire for Process Industry (SCQPI))” incelenmiştir. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı, Güvenlik Yönetim Sistemi kurulumu öncesinde bir işletmenin mevcut güvenlik kültürü 
hakkında bilgi sahibi olmaktır. Aynı zamanda, kullanılan indeks tabanlı güvenlik kültürü ölçme yönteminin 
sistemin izlenebilirliğine katkıda bulunması da beklenmektedir. Kapsam: Bu çalışmada, boru büküm alanında 
faaliyet göstermekte olan bir hidrolik firması çalışanları ile güvenlik kültürü seviyelerini belirlemeye yönelik 
yüz yüze anket görüşmesi yapılmıştır. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firma, yüksek ve dü-
şük basınçlarda çalışan bükümlü boru kompleleri, yakıt fren egzoz ve klima kompleleri ürünlerinin imalatını 
ve satışını yapmaktadır. İşletmenin NACE kodu 28.12.05 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların 
parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik 
sistemler ve bunların parçaları)’dır. Firma bünyesinde hammadde tedarik ve kalite kontrolü, kesim, büküm, 
şekillendirme, rakorlama, kaynak, montaj, temizleme, boyama, çinko kaplama, tapalama ve paketleme, mamul 
ürün depolama, sevkiyat, test ve kontrol üniteleri mevcuttur. Ankete 36 kişi katılmış olup, katılımcılar depo, 
kesim, büküm, kaynak, test, bakım, kalite, mutfak ve ofis çalışanlarından  oluşmaktadır. Sınırlıklar: Mevcut 
araştırma, Aramis Proses Endüstrileri için Güvenlik Kültürü Anketi (Aramis, Safety Climate Questionnaire for 
Process Industry (SCQPI)) ile sınırlandırılmıştır. Mevcut fabrikadaki durum tespitine yönelik olup, 36 kişi ve 
tek bir yerleşke ile sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Anket, 12 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “kazaların 
raporlanmasına ilişkin isteklilik” ile ilgili olup, 12 adet soru içermektedir. İkinci bölümde, “olay(incident) ve 
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kazaların raporlanmama nedenleri” 10 soru ile araştırılmak istenmiştir. Üçüncü bölüm “güvenlik kuralları ve 
tutumlar”la ilgili olup, 14 adet soru içermektedir. Dördüncü bölüm “kazaların nedenlerini sorgulamaya yönelik 
sekiz adet sorudan oluşmaktadır. İşte güvenliğin önceliklendirilmesi”ni incelemeye yönelik sorular beşinci 
bölümde yer alıp 6 adet soru içermektedir. İzleyen bölümde ise güvenlikle ilgili kararlara çalışanların katılımı 
hakkında 6 soru yöneltilmiştir. “Güvenlik için kimlerin sorumluluk alması gerektiği” yedinci bölümde sorgu-
lanmış ve 6 soruya yer verilmiştir. Sekizinci bölümde ise mevcut durumda “güvenlik için kimlerin sorumluluk 
aldığı”nı belirlemeye yönelik 6 soruya yer verilmiştir. Dokuzuncu bölüm, “liderlerin ve yönetimin güvenlik 
taahhüdü” hakkında 12 soru içermektedir.10. bölümde güven ve adalet ile ilgili sekiz adet soru yer almaktadır. 
İzleyen bölüm “iş ve sosyal ilişkiler” hakkında 13 soru içerip, anket kişisel önerilerin yer aldığı 12. Bölüm ile 
sonlanmaktadır. Anket değerlendirmesinde elde edilen sonuçlar ARAMIS beş referans bölge örneğinde ortaya 
çıkan sonuçlarla kıyaslanmıştır(N=255). Bu amaçla, öncelikle değerlendirme sürecinde katılımcıların kesin-
likle hem fikir oldukları sorulara “1”, kesinlikle katılmadıkları sorulara ise “5” olacak şekilde puan ataması 
yapılmıştır. Bulgular:  Her bölüme ait sorulara verilen yanıtlar için 1-5 ölçeğinde puanlama yapılarak, soru 
bazında ortalama değerler hesaplanmıştır. Genel olarak “kazaların raporlanmasına ilişkin isteklilik” bölümü-
nün referans değerlere ve anket kapsamındaki diğer bölümlere göre ortalaması en yüksek bölüm olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle çalışanlara mevcut durumda kaza raporlamanın öneminin iyi aktarılamamış olduğu söy-
lenebilir. Kaza raporlamaya yönelik istekliliği arttırmak üzere yeni bir eğitim planı yapılması önerilmektedir. 
Ancak diğer bölümlerde ise işletmenin referans değerlere kıyasla daha iyi bir sonuç sergilediği görülmektedir. 
Yukarıda anılan her bir bölüm ayrıca kendi içinde de değerlendirilerek anket sonuçlarının işletme tarafından 
bir gelişim fırsatı olarak kullanılması öngörülmektedir. Sonuç: Güvenlik kültürü seviyesinin ölçülmesi, işlet-
mede güvenlik yönetimi için yapılabilecek çalışmaların neler olduğu ve başlangıç noktasının neresi olması ge-
rektiği hakkında fikir vermektedir. Bu çalışmada kullanılan yöntemin, diğer işletmeler için de mevcut güvenlik 
kültürü düzeylerini ölçme ve geliştirmek üzere katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, Aramis Metodolojisi, İş Güvenliği
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Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

osman.ozdamar@bilecik.edu.tr

ID: 412 K: 418

Öz: Giriş: Günümüzde üretim ve rekabetin artması, çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehli-
keleri artırarak iş kazalarının çoğalmasına neden olmaktadır. İş kazalarının sebeplerine yönelik yapılan ça-
lışmalarda, iş kazaları genellikle ülkelerin sanayileşme biçiminden, işletme şekillerinden, kaza istatistikleri 
araştırılıp yeterli önlemlerin alınmamasından, denetim eksikliğinden, işçilerin niteliklerinden ve iş güvenliği 
bilincinin yeterince yerleştirilmemiş olmasından kaynaklandığı görülmüştür. İş kazalarına belli sebepler gös-
termekle birlikte ülkeden ülkeye; sosyolojik yapısından mütevellit değişiklikler de gösterebilmektedir. Amaç: 
İş kazaları verileri kullanılarak, Türkiye genelinde meydana gelen kazaların çeşitli parametreler açısından 
incelenerek Türkiye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından genel görünümünü ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Yapılan değerlendirmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılacak planlamalar için yardımcı olabileceği 
düşünülmektedir. Kapsam:2010-2015 yılları arasında kaza verileri kullanılarak işletmelerde sigortalı çalışan 
sayılarına göre gerçekleşen iş kazaları illere, kazazedelerin yaş gruplarına, kazaların gerçekleştiği vardiyalara, 
meslek gruplarına, kaza sebeplerine, yaranın vücuttaki yerlerine ve sektörlere göre incelenmiştir. Yöntem: 
İstatistiksel yöntemler kullanılarak 2010-2015 arası iş kazaları veriler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İllere 
göre sigortalı çalışan sayıları arasında ciddi farklılıklar olduğu verilerde görülmektedir. Çalışan sayılarının 
farklı olması, iş kazalarının sayılarının da farklı olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle çalışmalar, gerçek-
leşen iş kazaları sayıları üzerinden değil, iş kazaları oranları üzerinden yapılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: 
Günde ortalama dört işçi iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirirken, altı işçi de iş göremez hale gelmektedir. 
İş kazaları il bazında 6 yıla göre incelendiğinde, iş kazalarının özellikle sigortalı çalışanların büyük çoğun-
luğunun ağır sanayi ve madencilik sektörlerinde istihdam edildiği illerde iş kaza oranlarının yüksek olduğu 
görülmüştür. Bu iller deki iş kaza oranları Türkiye ortalamasının üzerinde olup, bu sektörlerde çalışanların 
iş kazalarına yönelik eğitimler verilmesi, mevcut iş koşullarının iyileştirilmesi, koruyucu faaliyetlere dikkat 
edilmesi gibi acil önlemler alınması gerekmektedir. İş kazaları verileri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 
2010 yılında iş kazasına çoğunlukla 18-24 yaş grubunda çalışanların maruz kaldıkları, fakat ilerleyen yıllarda 
30-34 yaş grubuna kaydığı belirlenmiştir. 2010 yılında 18-29 yaş arasında çalışanların uğradıkları iş kazaları 
toplam iş kazalarının yarısına karşılık gelirken, bu oranın gittikçe azaldığı görülmektedir. 01.10.2008 tarihinde 
tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18 yaş altı 
ve 65 yaş üstü çalışanların ağır işlerde çalıştırılmaması konusunda hükümler içerdiğinden bu yaş gruplarında 
meydana gelen iş kazalarının önemli bir oranda azalmasında etkili olmuştur. Ayrıca meydana gelen iş kazaları 
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ile çalışanların yaşları arasında negatif (ters) yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Yani çalışanla-
rın yaşı arttıkça meydana gelen iş kaza sayılarında azalma olduğu tespit edilmiştir. 2010-2015 yılları arasında 
meydana gelen iş kazaları vardiyalara göre ele alındığında en çok iş kazasının sürekli olarak birinci vardiyada 
gerçekleştiği görülmüştür. Bunun sebebi en çok çalışanın birinci vardiyada yer almasıdır. İş kazaları mesai 
saatlerine göre incelendiğinde iş kazalarının genellikle mesai saatlerinin ilk ya da son kısımlarına gerçekleştiği 
görülmüştür. Mesainin ilk saatlerinde dikkatsizlik ve işe henüz odaklanamama, son saatlerinde ise işi bir an 
önce bitirme isteği kazaların bu aralıklarda yoğunluk göstermesinin ana sebepleridir. Meslek gruplarına göre 
en fazla iş kazasının madencilik ve inşaat sektörünün de ki çalışanlar grubunda, en az iş kazası ise hassas iş-
lerde, el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar grubunda görülmüştür. 2011 yılından itibaren ise en fazla 
iş kazası sürekli olarak Kömür ve Maden Çıkartılmasıyla alakalı sektörlerde meydana geldiği belirlenmiştir. 
Gerek mevzuat değişiklikleri gerekse de etkili denetim mekanizmaları ile bu sektörde önemli ve acil önlemler 
alınması gerekliliği ortadır. İş kazaları, sebeplerine göre incelendiğinde en fazla iş kazasının bir ya da birden 
fazla cismin sıkışması, ezmesi, batması ve kesmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yaranın vücuttaki 
yerine göre iş kazaları incelendiğinde, iş kazasına uğrayan çalışanlarda en fazla “Üst Ekstremite” (el ve omuz 
arasını kapsayan kısım) bölgesinde yaralanmalar görülmüştür. Bu sonuç el ve omuz arasının korunması adına 
önlemler alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaza İstatistikleri, İş Kazaları, İstatistik
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HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ERGONOMİK SORUNLARI

Ercüment N. DİZDAR1, Oğuz KOÇAR2, Osman ÖZDAMAR3
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Öz: Giriş: Günümüzde işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kul-
lanmaları gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler, çalışma koşullarını iyileştirerek çalışanların üzerindeki stresi 
azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Bu açıdan ergonomi, hem çalışan hem işletme 
açısından önemli bir yere sahiptir. Ergonomi çalışmaların amacı, çalışma ortamının tehlikelerden arındırarak, 
insanı merkezine alarak, hoşuna gidecek ve mutlu edecek bir çevreye dönüştürmektir. İnsanoğlunun en temel 
gereksinimlerinden biri olan giyinme ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilen tekstil ve hazır giyim üretim 
faaliyetleri, tarih boyunca ekonomik faaliyetlerden birisi olmuştur. Türkiye’de bu sektör 2000-2015 verilerine 
göre incelendiğinde, imalat sanayinde önemli bir konumda olduğu, ülke içerisinde istihdamda, üretimde ve 
ihracatta birinci sırada olduğu görülmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışan sayısının çok olması, 
farklı büyüklüklerde işletmelerin bulunması, üretiminde kullanılan tezgahların ve gereçlerin çeşitli olması, 
gürültü, termal konfor, makas/maket bıçağı/hızar kullanımı, makine ve dikiş iğneleri, ortam havasındaki kir-
leticiler gibi ergonomik birçok kaza tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Amaç: Çalışmada, yoğun istihda-
mın yaşandığı hazır giyim sektöründe çalışan personelin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işin çalışanla 
uyumlu hale getirilmesi için, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinin belirlenmesi, çalışma yerlerinin “ergo-
nomik kriterlere” uygunluğunun araştırılması, varsa aksayan yönleri belirlenerek yapılacak iyileştirmelerle 
ve alınacak tedbirlerle ilgili öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. Kapsam: Çalışma hazır giyim sektöründe 
faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde yapılmıştır. Hazırlanan anket, hazır giyim işletmelerinde çalışan 
personelin demografik özellikleri, işletmesindeki mesai durumu ve mesainin çalışan personeldeki etkileri ve 
işletmenin ergonomik kriterler açısından (çalışma şekli, fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler) çalışma 
şartlarındaki mevcut durum ve etkileri ile ilgili 120 soru içermektedir. Yöntem: Araştırmada çalışanların gö-
rüşleri anket çalışması ile ele alınarak veriler ve ilgili kaynaklar oluşturulmuştur. Örneklem +%5 örnekleme 
hatası ile rastgele seçilen ve evreni temsil ettiği varsayılan 120 işçiden oluşmaktadır. Rasgele örneklemle se-
çilen 120 personele yanıtlanmak üzere her biri araştırma alanı ile ilgili olarak 12 soruyu içeren toplam 10 adet 
soru formu dağıtılmış, bunlardan 120 cevaplı soru formu geri teslim alınmıştır. Araştırmanın genel amacı çer-
çevesinde cevapları aranan sonuçlara yönelik olarak toplanan veriler SPSS 17.0 paket programından yararla-
nılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Elde edilen veriler, araştırmanın amacına uygun olarak alt amaçlarda 
yer alan sorular esas alınarak değerlendirilmiştir.
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Bulgular:

•	 Araştırmanın demografik özellikleri göre, personelin %58,3’ü bayan, yaklaşık üçte birini 26-30 ve 31-35 
yaş arası,%57,5’i lise mezunu, (%57,5) ve üçte birini 8-12 yıl arası kıdemi çalışanlardan oluşturmaktadır.

•	 Fazla mesai, çalışanlar üzerinde yorgunluk, halsizlik, uyku hali ve verimlilikten düşme gibi olumsuz et-
kilere sebep olmaktadır. 

•	 Oturarak çalışanlarda masa ve oturma yerlerinin ergonomik olmamasından ense omuz, kol, diz, ayak, sırt 
ve bel bölgelerinde ağrı, sızı ve yaralanmalar olmaktadır. 

•	 Çalışma yerindeki psikolojik faktörlerden yorgunluk ve stres, çalışanları en fazla etkileyen faktörlerdir. 

•	 Kadınlar erkeklere göre psikolojik faktörlerden daha fazla etkilenmektedir.

•	 Çalışanlar işletmedeki çevresel faktörlerden en çok sıcaklık, gürültü ve havalandırmadan etkilenmektedir. 
İmalathane ve ütü, işlerin ve makinelerin farklı olması nedeniyle sıcaklıktan ve gürültüden en fazla etki-
lenen bölümdür.

Sonuçlar:

•	 Araştırma bulguları ve literatür çalışmalarından edinilen bilgiler hazır giyim sektöründe her eğitim seviye-
sinden insanların çalıştığını, bunların büyük kısmının sektörle ilgili okullardan mezun olmadıkları, usta-
çırak ilişkisiyle yetiştirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, sektördeki kalifiye eleman açığına sebep 
olmaktadır. İlgili okullardan mezun olmuş kişilerin istihdamıyla daha az zaman harcayarak daha fazla 
verim elde edilebilir. Bu nedenle işletmeler ilgili mesleki eğitim almış kişilerden seçmeyi tercih etmelidir.

•	 Fazla mesai yerine çalışan personelin verimliliği arttırılma yoluna gidilerek üretim kapasitesi artırılmalı-
dır.

•	 İmalathane bölümünde dikiş makinası operatörlerinin sandalyeleri çalışanın boyuna ve çalışma yüksekli-
ğe göre, çalışma masalarının yükseklikleri de çalışanların boyuna göre uygun ayarlanabilmelidir.

•	 Ütü bölümünde ortam sıcaklığı havalandırma kullanılarak uygun aralığa getirilmelidir. Böylece ütücülerin 
sıcaktan rahatsızlık olmaları ve bu nedenle dikkat dağınıklıkları engellenerek iş kazalarının önüne geçil-
melidir.

•	 Çalışanların psikolojik faktörlerden etkilenme derecelerini azaltmak amacıyla çalışan kişinin rahat ettiği 
ve ona hoş gelen bir ortam oluşturulmalıdır. İşyerinin ve çevre dairelerinin renklendirilmesi, hoşa giden 
şekilde boyanması ile işyerinin ölçülü derecede çiçek ve bitkilerle donatmak, uygun ortamlarda uygun tür 
ve sürede müzik yayınlayarak çalışanın performansını ve motivasyonu artırılmalıdır.

•	 Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ve rahat bir çalışma ortamı sağlandığı ölçüde iş gü-
cünün verimi olumlu yönde etkilenecektir. İş yerinin aydınlatma, havalandırma, sıcaklık, soğukluk ve 
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nem yönünden yeterli olması, kullanılan üretim sisteminin ergonomik açıdan uygunluğu fiziki açıdan ele 
alınması gereken en önemli unsurlardır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Hazır Giyim Sektörü, Verimlilik
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Öz: Giriş: Büyük sağlık problemlerine ve sosyal kaynak tüketimine neden olan Kas-İskelet Sistemi Rahatsız-
lıkları (KİSR), çalışan nüfusu en yaygın olarak etkileyen olumsuzluklardandır. Yaşanan sağlık problemleri, bu 
rahatsızlıklar için yapılan harcamalar sıralamasında üst sıralarda yer alan ve çalışanı iş verimi, yaşam kalitesi, 
fiziksel ve sosyal fonksiyonlar açısından olumsuz etkileyen KİSR önemli oranda uygun olmayan çalışma 
duruşlarından kaynaklanmaktadır. Çalışma duruşlarının hangilerinin daha riskli olduğunun belirlenmesi bü-
yük önem taşımaktadır. Bu sayede çalışma duruşları bilimsel yöntemler ile analiz edilerek gerekli iyileştirme 
ve düzenlemeler yapılabilmekte bunun sonucunda da çalışma performansı etkili bir şekilde kontrol edilerek 
KİSR’nın azaltılması konularında önemli katkılar sağlanabilmektedir. Literatürde kas-iskelet sistemi rahatsız-
lıklarına yol açan çalışma duruşlarının belirlenmesi için çeşitli yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemler; yük 
kaldırma ile ilgili yöntemler (Snook Tabloları, Revize Edilmiş NIOSH Kaldırma Eşitliği, İndirme, itme, çekme 
ve taşıma modeli v.b.), gözleme veya ankete dayalı yöntemler (OWAS - Ovako Working Posture Analysing 
System, RULA - Rapid Upper Limb Assesment, REBA - Rapid Entire Body Assesment, İş Zorlanma İndeksi 
-Job Strain Index-, Hızlı Maruziyet Değerlendirme -Quick Exposure Check-, etc.) ve Ergonomik Kontrol Lis-
tesi (ACGIH - El/kol Titreşim Eşik Limit Değeri, Risk Faktör etc.) olarak sınıflandırılabilir. Gözleme dayalı 
yöntemler gurubunda yer alan REBA yöntemi çalışanın tüm vücuduna ait duruşsal riski değerlendirmek ama-
cıyla çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışma fiziksel ağırlıklı işlerdeki çalışma duruşlarına ait 
ergonomik risklerin belirlenebilmesi ve riskli duruşların iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Çalışmaya konu olan uygulama; otomotiv sektöründe yan sanayi üreticisi olarak üretim yapan otomotiv sek-
törü lider firmalarına araç koltukları, kapı panelleri, tampon gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren bir firmada 
yürütülmüştür. Sınırlıklar:  Birden fazla üretim ve montaj hattının yer aldığı firmada ürün çeşitliliği fazladır. 
Üretim miktarları ve yaşanan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları göz önüne alınarak ön ve arka tampon montaj 
hatları çalışma duruşlarının incelenebilmesi için uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Yöntem: Firmada ön 
ve arka tampon montaj hatlarındaki çalışma duruşlarının analizi için tüm vücut duruşlarını analiz ederek iş 
yüklerini değerlendiren REBA yöntemi kullanılmıştır. REBA yönteminde gövde, boyun, alt ve üst uzuvlar 
birlikte değerlendirilerek toplam REBA puanı elde edilmektedir. Puanların tespit edilebilmesi için vücut kı-
sımları A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A grubu gövde, boyun ve bacak duruşlarını, B grubu 
üst kollar, alt kollar ve bileklere ait duruşları içermektedir. A grubunda gövde, boyun ve bacak duruşlarının 
puanları birleştirilerek A puanı oluşturulmakta sonra bu puana kuvvet/yük puanı eklenerek toplam A puanı elde 
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edilmektedir. B grubunda üst kol, alt kol ve bileklere ait duruşların puanları belirlenmektedir. Bu üç duruşa 
ait puanlar birleştirilerek B puanı elde edilmektedir. Son olarak, A ve B puanları birleştirilerek C puanı elde 
edilmektedir. C puanına, aktivite puanının eklenmesi ile toplam REBA puanı tespit edilmektedir. Son olarak, 
bu puanlar REBA risk derecelerine göre değerlendirilerek işlerin risk seviyeleri ve yapılması gereken faaliyet-
lerin önceliği belirlenmektedir (Polat vd, 2017: 265) Bulgular:  Firma yetkileri ile yapılan görüşmelerde, bazı 
montaj hatlarında çalışan işgörenlerin kas iskelet sistemi şikayetlerinin daha yoğun olduğu bilgisi edinilmiştir. 
Bu hatlarda çalışanlar ile yapılan yüz yüze görüşmeler de bu bulguları desteklemektedir. Bu noktadan hareket-
le 9 istasyondan oluşan ön tampon montaj hattı ve 5 istasyondan oluşan arka tampon montaj hattında işçilerin 
çalışma duruşlarını analiz etmek için video kayıtları alınmıştır. Elde edilen görüntülerden sık tekrarlanan, 
fiziksel kuvvet gerektiren daha zaman alıcı hareketler seçilerek duruş analizleri yapılmıştır. Sonuç:  REBA 
yöntemi ile yapılan analiz sonucunda çalışma duruşlarına ait risk seviyeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçları 
incelendiğinde gerek ön montaj hattında gerekse arka montaj hattında yer alan kalite kontrol istasyonundaki 
çalışma duruşlarının yüksek risk seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Hareket tekrar sıklığı, montajı bitmiş 
tamponun ağırlığı ve vücudun farklı bölgelerinin aynı anda çalışma zorunluluğu gibi faktörlerin bu istasyonda-
ki çalışma duruşlarını riskli hale getirmektedir. Bu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için kısa vadede personel 
rotasyonu, mola ve çalışma zamanlarının düzenlenmesi, iş akış standardizasyonu ve iş güvenliği için çalışan 
eğitimlerinin düzenlenmesi, ergonomik el alet kullanımlarının arttırılması önerilmekte uzun vadede ise daha 
gelişmiş bir otomasyona geçiş önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel İş Yükü, Duruş Analizi, REBA 
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Öz: Giriş: Sürekli kendini yenileyen üretim sektöründe gelişen teknolojiyle birlikte ürünlere olan talep gide-
rek artmaktadır. İşletmelerin bu noktada üretim hacimlerini yüksek tutmaları oluşan bu talebi karşılamak için 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, üretim sistemine giren malzemelerin mümkün olan en kısa sürede 
tamamlanmış ürün olarak sistemden çıkmaları, üretim kapasitesini arttıracaktır. Bu durum ancak iş gücü, ma-
kine, malzeme ve ekipmanın boş bekleme ve taşıma sürelerinin azaltılması ile mümkün olmaktadır. Üretim 
esnasında ortaya çıkan bu sürelerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, bu süreleri minimuma 
indirecek üretim yöntemleri araştırılmış ve iyi dengelenmiş montaj hatları bir araç olarak görülmüştür.  Malze-
melerin iş gücü veya donanım yardımıyla bir hat boyunca transfer edildiği, öncelik ilişkileri ve çevrim süresi 
gibi çeşitli kısıtlar altında parça üzerinde işlemlerin gerçekleştirildiği ve bu akışın sonunda tamamlanmış ürü-
nün elde edildiği sisteme montaj hattı denilmektedir. Montaj hattındaki iş istasyonlarında yer alan çalışanlar, 
yarı ürün önlerinden geçerken parça üzerinde kendileri ile ilgili işlemleri yaparlar. Montaj hattı dengeleme 
ise, ürün imal edilirken yapılması gerekli işlemlerin boş süreleri minimum yapacak şekilde iş istasyonlarına 
atanmasıdır. Hat dengeleme çalışmalarında düzenli bir malzeme akışı sağlamak, iş gücü kullanım oranını 
arttırmak, boş süreleri en aza indirmek gibi amaçlar gözetilmektedir. Sanayide çalışan mühendislerle yapılan 
görüşmeler ve anketler montaj hattı dengeleme problemi için yeni hedefler ortaya çıkarmıştır. Bu hedefleri 
gerçekleştirebilecek yeni modellerin geliştirilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Bu hedefler: çalışanların fizyolojik 
özelliklerinden kaynaklanan kısıtlara uyulması, iş yükü ataması yapılırken görevlerin zorluk derecelerinin 
ve taşıdıkları tehlike risklerinin de dikkate alınması, tesisin yerleşiminden kaynaklanan kısıtlara uyulması, 
dikkat gerektiren işlere kalifiye işçilerin atanması vb.’ dir. Amaç: Bu çalışmada amaçlanan, ergonomik fak-
törler ve çalışanların performansındaki değişimlerin de göz önünde bulundurulmasıyla daha uygun bir montaj 
hattı tasarlamaktır. Kapsam: Çalışma, otomotiv sektöründe uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir firmada 
gerçekleştirilmiş ve 6 ayda tamamlanmıştır. Sınırlıklar: Araştırmanın, maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı 
öncelikli olarak hatlar gözden geçirilmiş ve operatörlerin iş yükleri dağılımlarının en düzensiz olduğu hat be-
lirlenerek çalışma bu hatta gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışmada ilk aşama olarak hatta çalışan operatörlere 
ergonomik risk değerlendirmesi yapılmıştır. Böylelikle tüm ergonomik riskler tespit edilerek hat dengeleme 
esnasında bu riskler de göz önünde bulundurulmaktadır. Ergonomik risk analizi RULA metodu ve Kinovea 
programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında zaman etüdü son aşamasında ise 
hat dengeleme yapılmıştır. Hat dengeleme aşamasında, excelde çeşitli makrolar yazılarak oluşturulmuş pra-
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tik ve kullanışlı bir uygulama olan simogram kullanılmıştır. Bulgular:  Yapılan çalışmada müşterinin ürüne 
ilişkin yıllık talebi 800.000, yıllık net üretim süresi de 21.840.000 saniye olduğundan takt zamanı 27,3 saniye 
çıkmıştır. Burada sağlanmak istenen hattın çevrim süresinin takt zamanının altında kalmasıdır. Hat dengeleme 
yaparken simograma, zaman etüdü çalışmasından elde edilen iş adımları ve standart süreleri aktarılmıştır. Si-
mogram buradan ilk güncellemeyi yapmaktadır. Sonraki süreçte yapılan değişiklikleri programda uygularken 
her seferinde programda güncelleme yapılmalıdır. Hat dengelemeye başlarken öncelikli olarak maksimum 
operatör sayısının belirlenmesi gereklidir. Sonuç: Çalışmada, ele alınan hatta çalışan operatörlere RULA me-
todu kullanılarak Kinovea isimli bilgisayar programına operatör hareketlerini değerlendirebilmek amacıyla er-
gonomik risk analizi yapılmıştır. Yöntem sonunda riskli görülen hareketler için çeşitli iyileştirmeler yapılarak 
risk ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu sebeple ilk olarak mekanizma montaj istasyonuna yoğunlaşılarak 
istasyon yeniden tasarlanmıştır. İkinci olarak, zaman etüdü çalışması yapılarak, hatta yapılan her işin süresi 
standart hale getirilmiştir. Bu aşamadan elde edilen bilgiler simograma aktarılarak bu montaj hattı için, olması 
gerekli çevrim süresi ve maksimum operatör sayıları tespit edilmiş ve bu kısıtlar altında hat dengeleme çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan işin zorluk derecesi, çevrim süresi ve maksimum operatör sa-
yısı kısıtları birlikte ele alınmıştır. Böylelikle, istasyonlar arası bekleme süresi en aza indirilmiş ve iş yükü her 
istasyona dengeli bir biçimde dağıtılmıştır. Bundan sonraki hedef aynı bakış açısıyla diğer montaj hatlarının 
da gözden geçirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomik Risk Analizi, Hat Dengeleme, Zaman Etüdü
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Öz:Giriş: Günümüzde birçok disiplin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışma yapmaktadır. Eğitim-öğre-
tim faaliyetlerinde (öncesi, esnası ve sonrasında) altı çizilen güvenli çalışma ortamının önemi yanında; doğru 
ve tam zamanında yapılan ilk yardım uygulamalarının önemi de iş sağlığı ve güvenliği için bir çarpan etkisi 
yaratmaktadır. Üniversitelerimizde insan kaynaklarının, özellikle de öğrenciler ile sürekli bir arada olan akade-
mik personelin ilkyardım bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, bu doğrultuda büyük önem taşımaktadır. Mevcut 
proje çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler ile Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 
akademik personelinin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır.  Bu amaç ile, NKU Üniversitesi 
Teknik Bilimler MYO’da görevli olan 52 adet akademisyene uygulamalı ilkyardım eğitimi verilmesi plan-
lanmış olup, 49 adet akademisyene ulaşılmış ve bu akademisyenler uygulamalı olarak eğitilmiştir. Eğitim; 
(1) genel ilkyardım bilgileri; (2) hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi; (3) temel yaşam desteği; 
(4) kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmasında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç 
bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda,  göz, kulak ve buruna yabancı cisim 
kaçmasında ilkyardım;  (5) hasta/yaralı taşıma teknikleri konularını içermekle beraber, Teknik Bilimler MYO 
bünyesinde bulunan 49 akademisyen söz edilen bu beş başlık altında toplanan konularda bilinçlendirilmiştir.
Proje kapsamında 49 kişiye 4 ayrı grup olarak 16 saat ilkyardım eğitimi verilmiştir. Her bir gruba verilen  
eğitimlerin 8 saati uygulama 8 saati teoriktir. Hedeflenen grubun  %94’ine ulaşılmış ve uygulamalı olarak 
eğitilmiştir. Akademisyenlerin 21’i kadın 28’i erkektir. Eğitime katılanların yaş dağılımları ise (20-29) yaş 
aralığında 1 kişi, (30-49) yaş aralığında 33 kişi, (50 ve üstü) yaş aralığında 15 kişidir. Eğitime katılanların 
3’ü Üniversite mezunu iken 46’sı Lisansüstü mezunudur. Teknik Bilimler M.Y.O.’da öğrenimine devam eden 
öğrenci sayısının 7183 olduğu ve Teknik Bilimler M.Y.O.’da 64 akademik ve idari personel görev yapmış 
olduğu dikkate alındığında Eğitim alan 49 kişiden her birinin bir aile mensubu olduğu ve bir çekirdek ailenin 
4 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde Projeden  kısa vadede etkilenen kişi sayısı 7394 olacaktır. Amaç: Bu ça-
lışma üniversitemiz ve akademik birimlerinde kurulmaya çalışılan Güvenli okul güvenli Üniversite çalışması 
kapsamında pilot okul olarak seçilen Teknik Bilimler MYO’da gerçekleştirilen İlk yardımcı sertifika eğitimi 
ve sonuçlarının yorumlanarak projenin Üniversite geneline yayılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Yapılan bu  çalışma Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’da görev alan tüm akademik personel-
dir. Bulgular: Teknik destek kapsamında 49 kişi eğitim almış eğitime katılanlardan 43’ü eğitim değerlendir-
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me formunu doldurmuştur. Eğitime katılan 43 kişinin eğitimde edindiğiniz 3 fayda nedir? sorusuna ağırlıklı 
olarak verdikleri cevap ilkyardım tekniklerini doğru olarak öğrendikleridir.Eğitime katılan 43 kişinin eğitimde 
sizi etkileyen 3 faktör nedir? sorusuna ağırlıklı olarak verdikleri cevap doğru ilkyardım müdahale kuralları-
nı bilmedikleridir.Eğitime katılan 43 kişinin eğitimin işinize/işinizi yapmanıza etkisi ne olacaktır? Sorusuna 
ağırlıklı olarak verdikleri cevap Dersler ve uygulama çalışmaları sırasında öğrencilerin başına gelecek isten-
meyen bir durumda rahatlıkla müdahale edebilecek durumda olduklarıdır.Eğitime katılan 43 kişiden’den40’ı  
uygulamaya dönük örnekler yeterlidir sorusuna 5(çok  İyi) cevabını vermiştir. Eğitime katılan 43 kişiden’den 
27’siişime ve ilişkilerime daha farklı bakmamı sağlayacaktır sorusuna 5(çok  İyi) cevabını vermiştir. Eğitim 
değerlendirme formunun ikinci kısmında eğitimcinin başarısı ölçülmeye çalışılmış ve kursiyerlere beş soru 
sorulmuştur. Sorulan bu 5 ayrı soruya verilen cevaplarda 5 (çok  İyi) cevabının oranı %95 olmuştur. Eğitim 
değerlendirme formunun üçüncü kısmında kursiyerlerin eğitim verilen ortamdan memnuniyetleri ölçülmeye 
çalışılmıştır. Kursiyerler %72 oranında  eğitim verilen ortamdan memnundurlar. Eğitim sonunda Sağlık Ba-
kanlığı tarafından yapılan sınavda tüm kursiyerler başarılı olarak ”İlk Yardımcı Belgesi”ne sahip olmuşlardır. 
Sonuç: Eğitim içeriğinden de gözleneceği üzere projenin yürütüldüğü Teknik Bilimler MYO akademik perso-
neli, verilen eğitimler sonucunda her türlü önleyici faaliyetlere rağmen gerçekleşmesi muhtemel –istenmeyen- 
olaylara doğru müdahale becerileri kazanmışlardır. Verilen bu ilkyardım eğitimleri sonucunda eğitim-öğretim 
ortamı daha güvenli bir hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güvenli Okul Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Yüksek Okulu
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Öz: Giriş: Çalışma hayatında iş görenler, fiziksel, kimyasal, psikolojik vb. faktörlerden dolayı birçok kaza 
ve hastalık riski ile karşı karşıyadır. Kaza ve meslek hastalıkları ülke ekonomisi, işveren, iş gören ve ailesi 
için büyük kayıplara neden olmaktadır. İstenilmeyen sonuçlara sebep olan iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
önlemek için alınması gereken tedbirler ve uygulamalar konusunda araştırmalar yapılmaktadır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında yapılan lisansüstü araştırmalarda bu yöndedir lisansüstü araştırmaların, bir bilim dalının 
akademik olarak gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir yere sahip olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu noktada 
iş sağlığı ve güvenliği hakkında yazılan lisansüstü tezlerin araştırılması ve incelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği-
nin farklı disiplinlerde hangi düzeyde algılandığı, hangi seviyelerde incelendiği ve hangi noktalara vardığının 
görülmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda lisansüstü 
tez çalışmaların bibliyometrik olarak incelenmesi yönüyle özgün bir çalışma niteliğindedir. Amaç: Bu çalış-
mada işçi sağlığı ve güvenliği konusunda 1992-2017 yılları arasında yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik 
olarak analizi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi 
resmi internet adresinde kayıtlı olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunun lisansüstü tezlerinin bibliyometrik 
özelliklerini kapsamaktadır. Sınırlılık: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda yapılmış olan lisansüstü tezler-
le sınırlandırılmıştır. Araştırma çerçevesinde yapılması planlanan ancak bazı tezlerin ana bilim dalı adı altında 
bilinmediğinde “diğer” olarak araştırmaya dahil edilmiş ve çalışmada kısıtlılık olarak görülmüştür. İleride 
konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu kısıtlılığın giderilerek araştırmacıların yeni bulgulara ulaşma şansı 
olacağı düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, üniversite, enstitü, ana bilim dalı, 
konu ve veri toplama yöntemi açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiki analizlerden faydalanılmış ve içe-
rik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Söz konusu lisansüstü tezler “İşçi Sağlığı”, “İş Güvenliği”, “İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” ve “İşçi sağlığı ve Güvenliği” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Tarama toplam 238 
adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bunlardan 108’i yüksek lisans, 130’u ise doktora tezlerinden oluşmaktadır. 
Araştırma sonucunda tezlerin büyük çoğunluğunun (%90) 2006 ve sonrasında hazırlandığı, %7’sinin İngilizce 
%93’ünün de Türkçe olarak hazırlandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tezlerin 24 farklı üniversite ve Sosyal Bilim-
ler, Fen Bilimleri, Sağlık bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 farklı enstitüye bağlı olarak 
hazırlandığı sonucuna varılmıştır. Hazırlanan tezlerde en dikkat çekici nokta ise tezlerin, en yüksek oran olan 
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%22’lik seviye ile işletme ana bilim dalında hazırlanmış olmasıdır. Bu alanı %15 oranla inşaat mühendisliği 
Ana Bilim Dalı takip etmektedir. Çalışmanın örneklemine dahil olan tezlerden sadece %54’ü İşletme ana bilim 
dalında hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hazırlanan lisansüstü tezlere 
ilişkin birçok farklı durum ortaya konulmuştur. Sonuç: araştırmada elde edilen sonuçlar araştırmanın amacı 
bağlamında belirtilen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü çalışma-
larda hangi düzeyde incelendiğinin tespiti yapılmıştır. Disiplinler arası bir incelemeye konu olan bu kavrama 
daha fazla önem verilmesi, bu alandaki çalışmaların lisansüstü düzeyde arttırılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Bibliyometrik
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Öz: Giriş: İşçi sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm çalışanların İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinin sağlanması adına yapılabilecek en etkili yaklaşım modeli insan kaynaklarına profesyonelce 
yaklaşım modelidir. Bu modelde çalışanlardan etkili bir şekilde yararlanmak ve verim elde edebilmek için ön-
celikle kişinin yapacağı işle ilgili gerekli ve yeterli eğitime sahip olmasının sağlanması gerekmektedir. Amaç: 
Günümüzde endüstriyel alanlarda işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi almış donanımlı çalışanlara olan ihtiyaç 
hızla artmaktadır. Yapılan araştırmalar, iş dünyasında işgücü gereksiniminin çoğunluğunu ön lisans düzeyinde 
eğitim almış çalışanların karşıladığını göstermektedir. Bu durum, ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek 
yüksekokullarında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin etkinliğinin ortaya koyulmasını zorunlu hale 
getirmektedir. Bu zorunluluktan hareketle; çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan iç mekân tasarımı 
öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Nicel ça-
lışmalarda alan araştırmasına başlamadan önce evrenin açıkça tanımlanması ve sınırlarının doğru bir şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir (Özmen, 1999: 26). Evren, üzerinde alan çalışması yapılarak sonuçları temsil etme 
kapasitesine sahip ve belirli bir tanıma uyan aynı cinsten kişilerin kurumların vb. tümüne verilen isimdir (İftar, 
1999: 7). Evren, araştırmanın konusuna göre değişiklik göstermektedir (Padem, vd., 2012: 63). Bu çerçevede 
araştırmanın evreni, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yeterliliğinin araştırıldığı bu çalışmanın evrenini, Karabük 
Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu’nda iş sağlığı ve güvenliği dersi alan İç Mekân Tasarımı öğren-
cileri oluşturmaktadır. Araştırmada, evrendeki 101 kişinin tümünün çalışamaya dâhil edilmesi ile tam sayıma 
ulaşılmıştır. Alan çalışması 2 gün sürmüştür. Sınırlılıklar: Söz konusu çalışma, zaman ve maliyet etkenlerin-
den dolayı Karabük Üniversitesinin, yalnızca Safranbolu Meslek Yüksekokulu’nda okuyan ve iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi alan İç Mekân Tasarımı öğrencileriyle sınırlı tutulmuştur. Yöntem: Bilimsel çalışmaların 
evren ve örneklemden sonraki en önemli aşaması doğru veri ve bilgilerin toplanması aşamasıdır. Toplumsal 
olgu ve olaylara ilişkin doğru veri ve bilgilerin elde edileceği temek kaynak insandır ve bu kaynaktan doğ-
rudan bilgi alma yöntemlerinden biri de yüz yüze anket tekniğidir (Odabaşı, 1999: 81). Anket, araştırmanın 
konusu çerçevesinde şekillendirilmiş ve örneklemden doğru bilgileri elde etmek amacıyla tasarlanmış veri 
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formlarıdır (Nakip, 2013: 173). Bu çerçevede çalışmada yüz yüze anket tekniği kullanılmış olup öğrencilerin 
yeterliliğini tespit etmeye yardımcı olacak toplam 19 ifadeye yer verilmiştir. Söz konusu ölçek, Özgüler ve 
arkadaşlarının 2016 yılında Mühendislik Fakültesi öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmadan derlenmiştir. İç 
Mekân Tasarımı öğrencileri üzerine yapılan alan çalışması sonucunda elde edilen verilerin analizi için SPSS 
istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi çerçevesinde öncelikle, ölçeğin güvenilir-
liği Cronbach Alfa testi ile hesaplanmıştır. Alfa katsayısından hareketle ölçeğin (a=787) güvenilir olduğu tespit 
edilmiştir (Kayış, 2009: 405). Sonra, araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek ifadelerine katılım düzeylerinin 
tespiti için tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadelerine katılım 
oranları “1.00-1.80 = kesinlikle katılmıyorum, 1.81-2.60 = katılmıyorum, 2.61-3.40 = kararsızım, 3.41-4.20 = 
katılıyorum ve 4.21-5.00 = kesinlikle katılıyorum” biçiminde yorumlanmıştır (Özdamar, 2001: 145). Bulgu-
lar: Çalışmaya katılan öğrencilerin 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu yeteri düzeyde bilgilerinin 
olmadığı ve eğitim hayatları boyunca işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yeteri düzeyde bilgi almadıkları ve 
uzmanların vermiş oldukları toplantılara katılmadıkları saptanmıştır. Ancak öğrencilerin, iş sağlığı ve güvenli-
ğinin iş hayatını önemli ölçüde etkilediği, iş verimliğini ve kalitesini arttırdığını, öğretim elemanlarının iş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda yeterli düzeye sahip oldukları ve derslerinde iş güvenliği ile ilgili düzenli olarak 
uyarıldıklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili derslerin bütün eği-
tim hayatı boyunca ve her iş yerinin, aldığı işçiye işe başlatmadan önce eğitim verilmesini düşünmektedirler. 
Çalışmada öğrencilerin ders gördükleri atölyelerdeki iş güvenliği ile ilgili uyarı levhalarının, cihazların kulla-
nımı ve çalışma prensibini anlatan yazıların yeterli olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin atölyelerde ve ilerde 
yapacakları meslekle ilgili kullanılan cihazların neden olduğu kaza ve riskler hakkında detaylı bir biçimde 
bilgilendirildikleri ortaya çıkmıştır. Ancak çalışmada öğrencilerin iş güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti 
gösterdikleri gibi atölyedeki çalışmalarında kişisel koruyucu donanımları kullanmaya özen göstermedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin ilerde çalışacakları mesleklerdeki kazaların ve hastalıkla-
rın neler olduğuyla ilgili detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları gibi ilerde karşılaşacakları kaza ve hastalıklar 
karşısında kanuni haklarının neler olduğuyla ilgili olarak da detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. 
Sonuç: Meslek yüksekokullarının amacı yeterli donanıma sahip, çeşitli sektörlerin rekabet gücünü arttıracak 
nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Meslek yüksekokullarında yetişen teknikerlerin oluşabilecek kaza riskle-
rine karşı güvenlik tedbirlerini öğrenmeleri, birçok iş kazasına engel olacağı gibi iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kültürünün oluşmasında katkılar sağlayacağı bilinen bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim, Safranbolu MYO
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Öz: Giriş: Bütün işler, ne olursa olsun insan üzerinde zihinsel ve fiziksel stres oluşturur. Bu stresler belli de-
ğerler içinde kaldığında, çalışma performansı tatminkâr ve çalışanın sağlığı ve performansı sürdürülebilir ol-
maktadır. Eğer stres aşırı ise, hata, kaza, travma ve/veya sağlıkta kötüleşme durumları ortaya çıkar. İnsan kul-
lanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar 
bütünü olarak Ergonomi iş, ürün tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi etkinliklerinde çevre ile kişinin etki-
leşimi olarak tanımlanabilir. Ergonomik tasarımlar, antropometri biliminden elde edilen verilerle gerçekleştiri-
lir. Antropometri, insanın vücut ölçülerinin saptanması ve kullanılması bilimidir. İnsan vücut ölçüleri uzunluk, 
genişlik, yükseklik, ağırlık, çevre boyutları gibi, farklı teknikleri içerir. Antropometri yardımıyla, bireyler ve 
insan grupları arasındaki farklılıklar belirlenerek, yapılan tasarımların daha geniş bir insan kitlesine uygunluğu 
sağlanabilir. Bu sayede insan ile onun kullandığı, alet, makine, araç-gereç, donanım, yaşam alanlarının uygun 
etkileşimi söz konusu olabilir. Dolayısıyla daha rasyonel, fonksiyonel ve sağlıklı kullanımla yapılan işten 
eylemden verim elde edilebilir. Amaç: İnsanların, ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istedikleri araç, gereç 
ve donanımların antropometri çalışmalarından faydalanarak tasarlanması ve kullanılmasıyla maksimum fayda 
sağlamaları mümkündür. Bu durumda üniversite öğrencilerinin vakitlerinin çoğunu sınıflarda geçirildiği göz 
önüne alındığında, sıraların öğrencilerin antropometri ölçüleri dikkate alınarak tasarlanması gerekmektedir. 
Bu çalışma da üniversite sıralarının uygunluğunun denetimi ve bu sıraların olması gereken ölçülerinin tes-
pitinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Rastgele seçilen öğrencilerden boy, kilo, dirsek yüksekliği, diz 
yüksekliği, diz arka yüksekliği, kol ölçüsü alınmıştır. Antropometrik ölçüler, önce birey sayısı, ortalama değer, 
standart sapma, max ve min değerler ve her bir antropometrik ölçüm değeri için %5 ve %95’lik değerlere ait 
tablolar  oluşturulmuştur ve ideal sıra ölçüm boyutları belirlenmiştir. Sonrasında beş farklı üniversitenin amfi-
sinden alınan sıra ölçüleriyle belirlenen ideal sıra ölçüleri karşılaştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada antropomet-
rik ölçümlerin belirlenmesinde direkt ölçüm yöntemlerinden biri olan serbest ölçüm yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmanın ilk kısmında farklı coğrafi bölgelerden gelen öğrencilerden, sınıflarında ölçümler yapılmıştır. Alı-
nan ölçüler araştırma formuna kaydedilmiştir. Kaydedilen bu veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstatistik 
paket programları yardımıyla ölçümlerin ortalama değerleri başta olmak üzere standart sapmaları, maksimum, 
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minimum değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin antropometrik ölçüm değerleri arasında 
ki anlamlılık değerleri %95 güven aralığında belirlenmiştir. Farklı üniversitelerde kullanılan sıraların oturak 
yüksekliği, oturma derinliği masanın eni ve masanın yerden yüksekliği ölçüleri alınmıştır. Bulgular: Yapılan 
çalışmada ideal “oturma yüksekliği= 45 cm”, “oturma boşluğu=42”, “masa eni=41”, “masanın yüksekliği=72” 
olarak belirlenmiştir. Üniversite sıra ölçüm değerleri arasında “oturma yüksekliği” bütün üniversitelerde 45 cm 
ile standart olduğu görülmüştür. Oturma boşluğu ölçüm değerleri “Üniversite 1-2”de 60 cm olduğu, “Üniver-
site 3-4”de 40 cm, “Üniversite 5”de ise 50 cm olduğu tespit edilmiştir. Masa eni ölçüm değerleri bütün üniver-
sitelerde 41 cm ile standart olduğu gözlenmektedir. Masanın yüksekliği ölçüm değeri “Üniversite 1-2-3-4”de 
80 cm, “Üniversite 5”de ise 77 cm olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar: Günlerinin büyük bir kısmını üniversite 
sıralarında geçiren öğrenciler antropometrik ölçülerle tasarlanmamış sıralar da sırt ağrısı, bel ağrısı, göz yor-
gunluğu gibi birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilirler. Öğrencilerin ergonomik kriterlere göre tasarlanmış 
sınıflarda eğitim öğretim görmesi, derslerde olan başarılarını ve ilgilerini pozitif yönde etkileyebilir. İnsana ait 
antropometrik değerlerin zamanla değişmesiyle birlikte, yapılan antropometrik çalışmalarla faklı değerler elde 
edilebilmektedir. Bu çalışmaların sonucunda bulunan sayısal veriler, bilim adamları ve profesyonellere öneril-
mektedir. Konuyla ilgili TSE standardı en son 2008 yılında güncellenmiştir. Bu veriler günümüz koşullarına 
göre bazı antropometrik değerleri karşılamamaktadır. Bu yüzden yeni antropometrik değerler için önerilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, konuyla ilgili en güncel antropometrik boyutlar tespit edilmiştir. Çalış-
manın sonucunda elde edilen verilerin analizinde mevcut olan boyutlar ile önerilen boyutların karşılaştırılması 
şöyledir: ‘’Oturma Yüksekliği’’ TSE’de ve üniversitelerde ki sonuçlar ile aynı ölçüyü vermektedir. Bu ölçü-
mün ideal olduğu sonucuna varabiliriz. “Oturma Boşluğu” verilerinin tüm üniversitelerde farklı olması belli 
bir standarttın olmadığını gösterir. “Oturma Boşluğu” önerilen değeri 42 cm olarak belirlenmiştir. Belirlen bu 
değer ile “Üniversite 1-2” arasında 18 cm gibi ciddi bir fark vardır. Bu fark öğrencilerin sıraya ulaşmalarını 
zorlaştırabilir. Sıraların tasarlanmasında bu farkın dikkate alınıp öğrencilerin daha rahat bir şekilde sıraya ulaş-
maları sağlanmalıdır. Tüm üniversitelerde “Masa Eni” boyutlarının aynı olduğunu ve TSE standartlarına göre 
yapıldığı gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, 41 cm sonucunun ideal olduğu öngörülmektedir. “Masa 
Yüksekliği” verilerinin “Üniversite 5”de 77cm diğer üniversitelerde ise 80 cm olduğu gözlenmiştir. TSE’de ise 
bu ölçüm 77 cm’dir. Çalışmada ise, masa yüksekliğinin 72 cm olmasının daha uygun ve kullanabilir olacağını 
öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Ergonomisi, Antropometri, Sıra Tasarımı, Okul, Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, 
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Abstract: Introduction: Occupational accidents are defined as an event being sudden, unintentional and 
leading to material and spiritual loss and sadness caused by negligence and carelessness. The determination 
of the causes of work accidents bringing about material and spiritual loss has a serious significance in order 
to prevent accidents to be occurred and to determine the responsibilities to be taken with regard to accidents. 
The factors causing the accident can be divided into two groups, personal and environmental. Personal factors 
are dependent on the worker or the employer. Lack of discipline and lack of work, neglect and imprudence, 
impatience and ineptitude, inadequacy of education, physical and moral fatigue, inability of the body to work, 
ignorance and inexperience are some of the causes of accidents stemming from workers. Some of the per-
sonal factors related to the employer in the occurrence of the accident are that not knowing the importance of 
work safety precautions and not knowing the sanctions imposed by the laws and regulations on work safety, 
not giving necessary protective equipment to the workers and not giving training to the workers who will 
work in the dangerous parts of the workplace as well as not creating the occupational health and safety unit 
at workplace. Environmental factors related to the workplace environment causing the accident, such as heat, 
humidity, temperature, noise, dust, smoke, and steam must be controlled. As a result of different studies on the 
personal and environmental factors causing occupational accidents, 80% of occupational accidents are caused 
by humans, 18% by physical and mechanical environmental conditions and 2% by unexpected instantaneous 
events. Therefore, it can be said that the most important reason why the occurrence of occupational accidents 
depends on personal factors. Occupational accidents are of great importance in terms of worker health and, 
more generally, community health. That’s why, it is necessary to prevent occupational accidents in order to 
protect and maintain the health of employees. Occupational accidents have an economic impact on society as 
well as health and also they give rise to tremendous financial and moral damages all over the world. Owing 
to all these causes, serious regulations must be implemented to prevent and reduce occupational accidents by 
governments. Aim: Occupational accidents in Turkey were examined as provinces between 2009-2014 pe-
riod in this study. Scope: In this study, all provinces in Turkey (81 provinces) were taken into consideration. 
Limitations: The study was carried out only for Turkey because it was difficult to reach the data related to 
occupational accidents living in other countries except Turkey. In addition to this limitation, since the data for 
the years 2015-2017 can not be found, occupational accidents between 2009 and 2014 were analyzed in the 
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study. Method: Data in this study were obtained from the web pages of Social Security Institution, Republic 
of Turkey and Occupational Health and Safety Professionals Community. Occupational accidents were evalu-
ated numerically according to provinces. Results:  When the 81 provinces in Turkey are evaluated in terms of 
occupational accidents, the most occupational accidents are seen especially in Istanbul, Izmir, Bursa, Ankara, 
Kocaeli, Manisa and Zonguldak. It can be said that the most important factor in this order is dependent on 
worker population in these provinces. The highest workplace number belongs to Mersin (33, 233), Gaziantep 
(31,433) and Manisa (25,295) provinces in Turkey, respectively. The number of occupational accident for 
these provinces in year 2014 were 1889 for Mersin and 2555 for Gaziantep as well as 11,283 for Manisa.  The 
reason for this situation is the ratio between the number of employees and the number of workplaces. This rate 
is 13.60 for the province of Manisa, which has one of the advanced organized industrial zones of Turkey, while 
it is 10.67 and 12.0 for Mersin and Gaziantep, respectively. Compared to the number of deaths from these 
three provinces, deaths in Manisa are the highest with a number of 327 in 2014, while deaths in Mersin and 
Gaziantep are 34 and 33, respectively. Conclusion: As a consequence, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Kocaeli, 
Manisa and Zonguldak were the cities where the highest number of occupational accidents were observed. 

Key Words: Occupation, Accident, Workplace, Occupational Accident
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Öz: Giriş: Elektrostatik, iki cismin sürtünmesi ile oluşan durgun elektrik yüküne denilmektedir. Yani atomlar 
arasında hareket eden elektronların ortaya çıkardığı enerji olarak düşünülebilir. Statik elektriğe en büyük örnek 
yıldırım verilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya ve iki sıvının birbirine sürtünmesi so-
nucu oluşan, atomlardaki elektronların birbirleri arasındaki hareketiyle oluşan enerjidir. Ancak; bu kontrolsüz 
güç, çok önemli yangınların çıkış sebepleridir. Statik elektrik, endüstride gizli bir tehlikedir. Statik elektrikten 
kaynaklanan tüm kazalar aniden ve sinsice meydana gelir, tıpkı tabiatta oluşan elektriğin toprağa şarjı sırasında 
oluşan “yıldırımın” yani statik elektrik boşlamasının kaçınılmaz gücünün toprağa aktarımı sırasında oluşan 
doğal afetlerin de kaçınılmaz olması gibi. Statik elektrik yükü; tabiatta olduğu gibi sanayii makinelerinin 
çalışması sırasında da meydana gelir. Sürtünme esnada oluşan statik elektrik yükünün kontrolü ancak sürekli 
olarak deşarjı ile kontrol altında tutulabilir. Bulutlarda statik elektrik yüklerinin boşalması kendini yıldırım 
şeklinde gösterir. Tekstil ve kumaş boyama proseslerinde baskı, kaplama, yayma ve emdirme proseslerinde, 
statik elektrik yükleri bir ateşleme kaynağı oluşturabilirler. Kumaşlarda doğal lif oranı azaldıkça statik elekt-
riklenme oranı artar. Kumaş, kağıt ve plastik gibi incedir ve kolay statik elektriklenir. Ortamda yük nötralle-
yici iyonlaştırıcılar kullanılmalıdır. Bu yükün boşaltılması için kullanılan merdaneler, makineler ve diğer tüm 
aksamlar topraklanmalıdır. Ortamda kullanılan çözücü buharları mekanik havalandırma yoluyla LFL alt ya-
nıcılık sınırının altına çekilmelidir. Statik elektrik deşarjı sonucunda oluşan ateşlemelerin enerji düzeylerinin 
hesaplanması gereklidir ve riskin gerçek boyutu hakkında bilgi sahibi olunmasına yönelik bir yöntem belirlen-
melidir. Ülkemizde statik elektrik konusunda standart oluşturulmalı, tehlikesi bilinen sektörlerde bu konu ile 
ilgili alınması gereken önlemler kanun koyucu tarafından yasalaştırılmalıdır. Tüm sektörlerde statik elektrik 
büyük bir tehlikedir ancak özellikle yanıcı ve parlayıcı malzemelerle çalışılan sektörlerde statik elektrik; patla-
malara, yangınlara dolayısıyla can ve mal kaybına yol açan kazalara neden olmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, endüstriyel uygulamalarda statik elektrik deşarjlarının ölçülmesine ve riskin boyutunun tespit edilme-
sine yönelik sağlıklı yöntemlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kriterlerin tespitini sağlamaktır. Kapsam: 
Avrupa Birliği üye ülkeleri, İngiltere ve Amerika’ da başvurulan standartlar çerçevesinde yaşanan kazalar ve 
alınması gereken önlemler, uygulamalar üzerinde karşılaştırmalı olarak sistemli biçimde ele alınmış ve tartı-
şılmıştır. Yöntem: Bu araştırma mümkün olduğunca literatür taraması yapılarak, EMO verileri, karşılaştırmalı 
Avrupa Birliği ve ABD Statik Elektrik Standartları incelenerek ve iki firmada saha çalışması yapılarak ger-
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çekleştirilmiştir. Bulgular: Geçmişte giysiler ve zemin kaplamaları gibi ortamdaki malzemelerin üzerindeki 
statik elektrik yükünü azaltmak için nemlendirme kullanılmıştır. Ancak, modern yüksek hızlı operasyonlarda, 
kâğıt ve plastik filmler gibi yalıtkanlar nemli havaya maruz kaldıkları kısa süre içerisinde atmosferden yüzey 
iletkenliklerini arttıracak kadar soğuramazlar. Plastikler genelde nemli atmosferlerde bile elde edilen yüzey 
nem katmanında iyonlaşmış molekül olmaması nedeniyle yeterince iletken hale gelmezler. Dolayısıyla, bu 
tür işlemlerde nemlendirme bir statik elektrik kontrolü yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Buralarda bu yükün 
kıvılcım çıkararak boşalması patlama ve yangın tehlikesi doğuracağı için topraklama işlemi yapılır. Dünyanın 
birçok yerinde topraklama sistemi kullanılmadığından ya da doğru olarak yapılamadığından statik elektrikten 
dolayı birçok tehlike atlatılmıştır. Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki, statik elektrik deşarjı sonucunda oluşan 
ateşlemelerin enerji düzeylerinin hesaplanması gereklidir. Ortamdaki maddenin en düşük tutuşma enerjisi ile 
ateşleme enerjisi mukayese edilmeli ve riskin gerçek boyutu hakkında bilgi sahibi olunmasına yönelik bir 
yöntem belirlenmelidir. Bu araştırmanın temel hedefi, statik elektrik ile yapılan tüm endüstriyel çalışmalarda-
ki tehlikelerin tespiti ve önlenmesi için gerekli önerileri sunmaktır. Yapılan tespitler, dünyada meydana gelen 
büyük patlamalar ve yangınlar, tehlike tespiti yapılan endüstrilerden gelen bilgiler ile birleştirilerek tehlikeyi 
önlemenin gerekliliği vurgulayacaktır. Türk Endüstrisinin statik elektrik ile ilgili eksiklerin incelenmesinin 
sonuçlarını sunmakta ve bunların nasıl ele alınabileceğini belirtmektedir. Endüstride bu risklerin önlenmesi 
ancak çalışma şeklinin, tüm sektörler için geçerli olan standartlara uyumu ile mümkündür. Statik elektrik tehli-
kelerini önlemek için Avrupa’ da CENELEC ya da IEC60079 ve Amerika ‘da NFPA77 standartları ile çalışmak 
gerekir. Ülkemizde de bu standartları uygulamaya koyma ihtiyacı vardır. Türkiye ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerde statik elektrikten kaynaklanan tehlikeler problemini anlama ve araştırma ihtiyacından ve çok az bil-
ginin bulunduğu bu alana katkıda bulunmak isteğinden doğmaktadır. İşyerinde statik elektrikten kaynaklanan 
risklerin azaltılması, çalışanlar tarafından devamsızlığın azalması ve bu nedenle verimliliğin artması,  daha az 
sayıda kaza ve hukuki dava tehditlerinin azalması, müşteriler ve ortaklar arasında statünün iyileştirilmesi ve 
işin maliyetinin bariz şekilde azalması konunun en önemli unsurlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Statik Elektrik, Patlamalar, Tedbirler, Standartlar

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN tarafından danışmanlığı yapılan Üsküdar Üniversitesi 
İş Güvenliği Ana Bilim Dalı “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” nde yapılmış/yayınlanmış Şebnem Karul TONKA 
“STATİK ELEKTRİĞİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN  YARATACAĞI TEHLİKELERİN TESPİTİ VE 
ÇÖZÜMLERİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans veya Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir.
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ORMAN ALANLARINDA EKOLOJİK DENGE VE İNSAN SAĞLIĞI 

Seçil AYANOĞLU1, Melda DÖLARSLAN2, Ebru GÜL3

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  
Çankırı / Türkiye 

secilayanoglu@karatekin.edu.tr

ID: 400 K: 186

Öz: Giriş: Canlıların varlık ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli koşulları sağlayan tüm etmenler 
ekolojik denge olarak tanımlanır. Ekolojik denge, toprak, hava ve suyun arasındaki bazı maddelerin (karbon, 
azot, oksijen, kükürt, fosfor ve su) enerji hareketine ya da döngüsüne bağlı olarak değişmektedir. Bu madde-
lerin enerji hareketindeki normal olmayan değişimler insanları ve tüm canlıları etkilemektedir. Dolayısıyla 
ekosistemin bir parçası olan orman alanları ekolojik denge unsuru olarak değerlendirilmekte ve insan sağ-
lığı ve tüm türlerin sağlığı açısından önemlidir. Doğal karbon yutağı/ oksijen kaynağı olan orman alanları; 
yakacak ve yapacak odun, ilaç, yiyecek, barınak sağlamakla beraber toprağı, su kaynaklarını, iklimi, doğayı 
koruyan, erozyonu önleyen ve insan sağlığını koruyan fonksiyonlara sahiptir. Ancak orman alanları dolaylı 
veya doğrudan insan müdahaleleri sonucunda zarara uğramakta ve ekolojik denge bozulmaktadır. Amaç: Bu 
çalışmada orman alanlarındaki ekolojik dengeyi bozan etmenler sonucunda meydana gelen durumların insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada daha çok gerekli literatür ta-
raması yapılmış ve doğa bilimcilerin gözlemleri ile çevre, iş-insan sağlığı ile ilgilenen bilim insanlarının tıbbi 
verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Öncelikle orman alanlarında ekolojik dengeyi bozan etmenler belirlenerek 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu belirlenen etmenler sonucunda meydana gelen ormansızlaşma ile ilgili sayısal 
veriler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün yayınlarından ve diğer bildiri yayınlarından yararlanılarak verilmiş-
tir. Özellikle, ormansızlaşma ve ormansızlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan nedenlerin insan sağlığına ne tür 
etkiler verdiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Bulgular: Orman alanlarında ekolojik dengeyi bozan en önemli et-
menler arasında; orman yangınları, aşırı hayvan otlatma, yakıt, yapı, kâğıt malzemesi elde etmek, kentsel alan-
larının genişletilmesi, tarım alanı ve mera açılması için ağaç kesilmesi  (yanlış arazi kullanılması) sonucunda 
ormansızlaşma ve ormansızlaşmaya bağlı olarak erozyon öne çıkmaktadır. Ormansızlaşma ile biyoçeşitlilik 
üzerinde özellikle bitki tür zenginliği ve çeşitliliğindeki tahribatlar yaşam kaynaklarının büyük çoğunluğu bit-
ki ve hayvan türlerine dayalı insan toplulukları açısından büyük sorunlar oluşturur. Bu durum sonucunda insan 
sağlığı açısından, orman alanlarının sağladığı oksijen oranı azalmakta ve absorbe edilemeyen karbondioksit 
gazı atmosfere salınarak ve sera etkisine sebep olarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Böylece insan sağlığı 
bakımından solunum yolu hastalıkları ve diğer hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ile psikolojik rahatsızlıklara 
neden olmaktadır. Erozyon ile toprak miktarı kaybı, toprak besin maddelerindeki azalma ve buna bağlı olarak 
bitki örtüsündeki tahribat, alandaki çölleşme eğiliminin artması ile oluşan verimsiz alanlar; doğal afetlere ( 
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toprak kayması, çığ, ) doğal bitki-hayvan türlerinin azalmasına, orman alanlarının azalmasına, hayvancılığın 
yapılamaz hale gelmesine, barajların alüvyonlarla dolup yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesine neden 
olarak insan sağlığında olumsuz etkilere sebep olmaktadır.  Sonuç: Sonuç olarak ormanlar insan, bitki-hayvan 
topluluklarının devamı için çok önemli bir yere sahiptir. Zira ağaçsız temiz hava, topraksız sağlıklı gıda müm-
kün değildir. Açıkçası ormanların bize sunduğu faydaları göz ardı edemeyiz. Bu nedenle orman-insan ilişkisi 
yaşamımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ormansızlaşma neticesinde ortaya çıkan tüm sağlık sorunlarının önüne 
geçebilmek için orman alanlarında ekolojik dengeyi bozan tüm etmenler birlikte değerlendirilerek başta ilgili 
bakanlık olmak üzere devlete ait kurum-kuruluşlar ve toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek 
gerekli çalışmaları yapmalıdır. Özellikle orman alanlarında meydana gelen zararların daha çok insan kaynaklı 
eylemler neticesinde olduğunu vurgulayıcı, bilinçlendirici, eğitici çalışmalara yön verilmelidir. Orman alan-
larının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına özen gösterildiği 
takdirde ormansızlaşmanın önlenebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ormansızlaşma, Erozyon, İnsan Sağlığı, Ekolojik Denge, Biyoçeşitlilik
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ 
RETROSPEKTİF ANALİZİ

Selda MERT BOĞA1, Serap ARSAL YILDIRIM1

 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / Türkiye

seldamertboga@gmail.com
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Öz: Giriş: Sanayi Devriminden sonra makinalaşmanın artmasıyla birlikte kentsel yaşamdaki insanın gününün 
yaklaşık 8-10 saati işyerinde geçmektedir. İş yerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik faktörler, insan 
ömrünün yaklaşık 1/3-1/4’ünün geçtiği bu yerlerde, insan sağlığını; meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar ve 
iş kazaları şeklinde etkilemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2017 yılı verilerine göre; dünyada 
yaklaşık 3 milyar iş gücünün olduğu, her 15 saniyede bir 153 işçinin işle ilgili bir kaza geçirdiği, günde ortala-
ma 6300 kişinin iş kazası geçirdiği, yılda ise meydana gelen 317 milyon iş kazasının 2.3 milyondan fazlasının 
ölümle sonuçlandığı rapor edilmektedir. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de iş kazaları 
ile ilgili gerçek verilere ulaşılamamaktadır. Genel olarak hastane kayıtlarından ulaşılabilen olguların çoğun-
luğunu, bir acil servise başvurmayı gerektirecek kadar ciddi olan yaralanmalar ve yasal işlemler nedeniyle 
getirilen hastalar oluşturmaktadır. Ülkemizde iş kazaları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun 2015 
yılı verilerinde; bir yıl içindeki toplam iş kazası sayısının 241.547 olduğu, bu sayı içerisinden 1252 kişinin 
ise iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Aynı verilere göre Kocaeli iline ait toplam iş kazası 
sayısı 17.426 olup, ülke genelindeki iş kazaları sıralamasında İstanbul, Ankara ve Bursa’dan sonra 4. sırada, 
iş kazasına bağlı ölüm sıralamasında ise 5. sırada yer aldığı izlenmektedir. İş kazaları acil servislerde bildirim 
yükümlülüğü olan durumlar arasında yer almakta olup, kazazedelere ilk müdahale çoğunlukla acil servislerde 
yapılmaktadır. Acil servis yoğunluğunda önemli bir hasta grubunu iş kazası sonucu acil servise gelen oluştur-
maktadır. Ülkemizde son 5 yıl içerisinde acil servise başvuran iş kazaları olguları ile ilgili yapılan kapsamlı 
epidemiyolojik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu, ayrıca yapılan çalışmalar arasında iş kazaları açısından 
potansiyel riske sahip Kocaeli gibi önemli bir sanayi kenti ile ilgili, iş kazası nedeniyle acil servise başvuran 
hastaların analizi hakkında yapılmış bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Amaç: Bu araştırma, önemli sanayi şe-
hirlerimizden olan Kocaeli’ndeki iş kazası görülme sıklığının saptanması, yaygın olarak görülen iş kazaları ve 
olası nedenleri konusunda farkındalığın yaratılması, alınabilecek önlemlerin tartışılması ve bu konuda litera-
türe katkıda bulunulması amacıyla planlandı. Kapsam: Araştırmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne son 5 yıl içerisinde iş kazası nedeni ile başvuran olgular, örneklemi 
ise Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında aynı hastanenin acil servisine iş kazası nedeniyle başvuran 
olgular oluşturdu. Sınırlılıklar: Araştırma retrospektif şekilde yürütüldüğü için, arşiv kayıtlarına ulaşmada ve 
iş kazası olgularına ait iş kollarının belirlenmesinde sorunlar yaşandı, ayrıca iş kazası olgularına ait dosyalar 
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elle tek tek incelendiğinden ve çok fazla zaman gerektirdiğinden Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasın-
daki 1005 iş kazası olgusu ile sınırlı kaldı. Yöntem: Araştırma, retrospektif tipte, deskriptif ve kesitsel kayıt 
taraması çalışmasıdır. Araştırmacılar tarafından, literatür incelemeleri doğrultusunda oluşturulan bilgi formun-
da; bireylerin demografik özelliklerine ve iş kazasına ait bilgileri (olay tarihi ve saati, yaralanma bölgesi ve 
çeşidi, acil serviste sonlanım durumu, ameliyat durumu vb. gibi) içeren sorular yer aldı. Araştırmaya ilişkin 
elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programıyla analiz edilmiş olup, tanımlayıcı istatistikler ve kategorik 
değişkenler için cross-tab, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, bağımsız kategorik değişkenle-
rin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanıldı. Bu araştırma için Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 
(KÜ GOKAEK 2017/8.7) izin alındı. Bulgular: Elde edilen bilgilere göre; acil servise iş kazası nedeniyle 
başvuranların %10,1’ini kadınlar, %89,9’unu ise erkekler oluşturdu. Olguların yalnızca %13,2’sinin (n=133) 
yaş kaydına ulaşılabilmiş olup, %33,8’inin 27-36 (n=45) yaş arasında olduğu belirlendi. Kazaların meydana 
geliş şekli ile kazanın meydana geldiği aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup (p<0,05), ka-
zaların sıklıkla “yabancı cisim sıçraması”, “makinaya sıkışma”, “düşme” ve “kesme” gibi nedenlerle mayıs 
ve ağustos aylarında görüldüğü (p<0,05); kazaların meydana geliş şekli ile kazanın meydana geldiği saatler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup (p<0,05), kazaların sıkılıkla “makinaya sıkışma” “yabancı 
cisim sıçraması” gibi nedenlerle saat 13-16 saatleri arasında meydana geldiği (p<0,05) belirlendi. İş kazası ile 
acil servise başvuranların yalnızca %30’unun (n=305) mesleki bilgisine arşiv kayıtlarından ulaşıldı. Olguların 
yaptıkları işle; yaralanma çeşidi, yaralanma bölgesi ve iş kazası sonucu gelişen hayati tehlike riski arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu (p<0,05), İş kazası sonrası en fazla hayati tehlike riski yaşayan 
meslek grubunun inşaat çalışanları olduğu (p<0,05) ve mesleklere göre en fazla yaralanma çeşidinin; inşaat 
çalışanlarında düşme, kaynak işçilerinde yanık, taşlama işçilerinde ise yabancı cisim varlığı olduğu belirlendi. 
Sonuç: En yaygın iş kazası nedenlerinin; yabancı cisim sıçraması, makinaya sıkışma ve kesme olduğu, bu 
kaza şekilleriyle mesai saatlerinin ve çalışılan ayların ilişkili olduğu ve iş kazası olgularının yaştan bağımsız 
geliştiği sonucuna varıldı. Alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini arttırmak açısından yapılacak bu tür 
çalışmaların yol gösterici olabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, İş Kazası Olguları, Retrospektif Analiz, Üniversite Hastanesi
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ZİRAİ SEKTÖRDE ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞILAN KİMYASALLARIN SAĞLIK 
RİSKLERİ İLE ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE ÇALIŞANLARIN KORUNMA 

YÖNTEMLERİ
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Öz: Giriş: Günümüzde dünyadaki önemli istihdam alanlarından birisi olan ve tehlikeli sektörler arasında 
gösterilen ziraat sektörü, çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından da önem arz etmektedir. Zirai sektörde kar-
şılaşılan, olumsuz sonuçlar doğuran ve çalışan sağlığına risk oluşturan, meslek hastalıkları ile iş kazaları gibi 
yaşanabilecek birçok sağlık ve güvenlik sorunlarının var olması çalışan ve çalışma hayatının önemi vurgula-
maktadır. Zirai sektörde, çalışanlara sağlık riski oluşturan ve çalışma ortamlarında bulunan fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik, psikososyal riskler arasından sıklıkla görülebilen ve çalışan sağlığı üzerinde çok etkili 
risklerden biri olan kimyasal riskler bu konuda öne çıkmaktadır. Sektör çalışanlarını tehdit eden ve en çok bi-
linen kimyasal riskler arasında, gübreler ve bunlardan biraz daha önde gelen pestisitler ile çeşitli tozlar, gazlar 
gibi çalışanda sağlık sorunlarına hatta ölümle sonuçlanacak tablolara neden olabilen etkenler bulunmaktadır. 
Bu kimyasallar, çalışan sağlığında, solunum yolu hastalıkları ile cilt hastalıklardan tutunda özellikle sinir sis-
temi olmak üzere diğer sistemlerde de olumsuz sonuçlar doğuran, genetik bozukluklar ve kanserler ile ölümcül 
zehirlenmelere kadar birçok etkiye sahiptir. Çalışanlardaki çeşitli rahatsızlıklarda ciddi anlamda etkili olan bu 
kimyasallardan korunmak için çalışmanın ortamı ve türü ile çalışan kişide alınan çeşitli korunma yöntemleri 
bulunmaktadır. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı zirai sektörde çalışma ha-
yatında karşılaşılan ve bu sektördeki meslek hastalıkları ile iş kazalarının en önemli nedenleri arasında yer alan 
kimyasalların, sağlık riskleri ile çalışan sağlığına etkilerini tespit etmek ve çalışan sağlığı ile iş güvenliğinin 
konularından olan, muhtemel bir meslek hastalığı ile iş kazalarının önüne geçilmesinde en önemli adımlardan 
birini oluşturan korunma yöntemlerini en doğru şekilde saptamaktır. Kapsam: Bu araştırmanın evrenini zirai 
sektördeki çalışmalardan kaynaklanan, çeşitli meslek hastalıkları ile iş kazaları gibi çalışanı olumsuz yönde 
etkileyebilecek sağlık riskleri taşıyan kimyasallarla karşılaşma ihtimali olan tüm çalışanlar oluşturmakla bir-
likte, yapılan araştırmada zirai sektör çalışanlarının çalışma hayatları boyunca karşı karşıya kaldıkları ya da 
kalabilecekleri sağlık riskleri ile bu risklerin bünyelerinde ortaya çıkardığı etkilerin ve çalışan sağlığına zarar 
verebilecek nitelikte olan kimyasallardan çeşitli korunma yöntemlerinin birçoğunu kapsamaktadır. Sınırlık-
lar: Araştırma, çalışma hayatı içindeki önemli sektörlerden tehlikeli çalışmaların yapıldığı sektör şeklinde 
nitelendirilen zirai sektör olarak ele alındığı ve ziraide bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve 
psikososyal risk faktörleri arasından, çok karşılaşılan faktörlerden biri olan kimyasalların, özellikle çalışma 
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hayatına etkilerine bakılarak yapıldığı için bu sektörde çalışanların karşı karşıya kaldığı kimyasalların sağlık 
riskleri, çalışan sağlığına etkileri ve bu çalışanların korunma yöntemleri olarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Araştırmada konu olarak çalışan sağlığı ile iş güvenliğinin önem verildiği sektörlerden biri olan zirai sektör 
seçilmiş ve bu sektörde çalışanların karşılaştıkları kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları veya iş 
kazaları gibi sağlık riskleri ve çalışan sağlığında ortaya çıkan olumsuz durumlar ile bu durumlardan korunma 
yöntemleri konularında dergi vb. mecmualardaki makaleler okunmuş ayrıca ulusal literatür kaynaklarında 
zirai sektörde çalışma ve çalışan hayatı üzerine taramalar yapılarak konu literatür çerçevesinde incelenerek 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Zirai sektörde karşılaşılan kimyasallardan, oluşturdukları sağlık riskleri ile ça-
lışan sağlığına zararlı en yaygın kimyasallar, pestisit türleri, organik veya inorganik tozlar ile gazlar gibi farklı 
zirai çalışmalarda görülen kimyasallar olmakla birlikte bulundukları ortamlar pestisitler için zirai zararlılarla 
mücadele ilaçlamalarının yapıldığı ortamlar, organik veya inorganik tozlar ile gazlar için işlemden geçmiş zirai 
ürünlerin depo edildiği kapalı ve yalıtımsız alanlar olarak bilinmektedir. Çalışana ağız, solunum, deri ve göze 
temas yoluyla bulaşan bu kimyasalların solunum yolu hastalıkları, dermatolojik hastalıklar, sinir sistemi ve 
vücut denge bozuklukları, kalıtımsal bozukluklar, kanserler ve ölüme varan etkilerinin olduğu görülmektedir. 
Korunma yöntemleri ise öncelikle havalandırma ve uyarı sistemlerinin kurulması gibi toplu korunma ve daha 
sonra başlık, gözlük, maske, eldiven, ayakkabı ve iş elbisesi gibi kişisel koruyucu kullanılması şeklinde ol-
makta birlikte aslında hepsinin temelini bu sektörde çalışanlara verilen çalışma hayatı içerikli eğitimler sonucu 
oluşan, çalışan sağlığı ve iş güvenliği bilincinin oluşturduğu bilinmektedir. Sonuç: Araştırmanın bulgularına 
bakıldığında taşıdıkları çeşitli riskler sonucu çalışan sağlığına zarar veren zirai sektör kimyasallarının, pesti-
sit, organik veya inorganik tozlar ile gazlar olduğu anlaşılmıştır. Bulundukları ortamlar zirai ilaçlama yapılan 
yerler ile zirai ürünlerin bulunduğu alanlar olarak tespit edilmiştir. Bu kimyasalların çalışana, vücudun birçok 
bölgesine temas yoluyla bulaştığı ve çalışan organizmasında özellikle sistemlerde gelişen hastalıklar olmak 
üzere kanser gibi çeşitli hastalıklar ve ölüm şeklinde etkilere neden olduğu gözlenmiştir. Korunma yöntemi 
olarak bu sektörde çalışma ortamında alınan toplu korunma ve çalışanda alınan kişisel korunma uygulama-
larının yanı sıra sektör çalışanlarına verilen çalışma hayatı konusundaki eğitimlerin çalışanda çalışma hayatı 
bilincini geliştirdiği saptanmıştır, dolayısıyla bu eğitimlere verilen önemin arttırılması ve bilinç düzeyini daha 
ileriye taşıyabilecek çalışmalarda bulunulması yapılan araştırmanın önerisidir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, Sağlık Riskleri, Zirai Sektör, Kimyasallar, Korunma Yöntemleri
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ID: 392 K: 406

Öz: Giriş: Ülkemizde sağlık hizmeti sunucuları, hastaneler ve her türlü sağlık kurumlarında en fazla yaşanan 
iş kazaları kesici delici alet yaralanması şeklindedir. Kesici delici alet yaralanmaları sonucu oluşan küçük 
yaralanma ve travmalar, yaşanan olayın görünen yüzü olmakta ancak, maruz kalan kişileri ve dolayısıyla top-
lumu ilgilendiren daha önemli konu ise bu kesici delici aletlerin kontamine olduktan, hastanın dokusuna temas 
ettikten sonra sağlık çalışanına batması ve enfeksiyon riskinin oluşma olasılığıdır. Bazı enfeksiyonların teda-
visi meşakatli veya imkansız olabilmektedir. Bu anlamda reaktif çalışmalar yetersiz kalabileceğinden proaktif 
çalışmalar önem kazanmaktadır. Çalışma proaktif önlemlerin detaylandırılması üzerine kurgulanmıştır. Amaç: 
Hasta dokusuyla temas etmiş kontamine kesici delici aletlerin sebep olduğu perkütan yaralanmalarını önle-
yerek sağlık çalışanlarının yaşaması muhtemel enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaktır. Kapsam: Yapılan bu 
çalışma Türkiye genelindeki tüm sağlık kurumlarını ilgilendirmekte olup örneklem olarak Kocaelide bulunan 
özel bir hastane seçilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma açısından büyük bir sınırlılık bulunmamakta ancak uygu-
lamalar, alınması gereken tedbirlerle ilgili ekipmanlar maliyetli olmakta, tüm sağlık çalışanlarına bilgilendir-
me yapılması ve sonrasında yapılacak denetlemeler ciddi bir zaman gerektirmektedir.. Yöntem: Araştırmada 
Türkiye’ nin çeşitli lokasyonlarında hizmet veren bir özel hastanede son iki yıl içerisinde yaşanan iş kazaları 
değerlendirilmiş olup , bu kazalar tek tek analiz edilmiş ve kök nedenler her biri kendi başına değerlendirilerek 
proaktif önlemler kararlaştırılmıştır.  Bulgular:  Sağlık hizmeti sunucularında en fazla yaşanan iş kazaları has-
tayla kontamine olmuş kesici delici aletlerin sağlık çalışanına batması ve ikinci yaşanan kazalar ise çalışanların 
kayarak düşmesi şeklindedir. Araştırmada sadece kesici delici alet yaralanması kaynaklı iş kazaları üzerinde 
durulmuştur. Yaşanan kazalarda sağlık personelinin yanısıra ciddi bir şekilde yardımcı sağlık personelininde 
bu anlamda kazaya maruz kaldığı görülmektedir. Yaşanan kazaların yüzde 90 ının güvensiz davranış kaynaklı 
olduğu yüzde 10 unun ise ekipman iyileştirmesiyle azaltılabileceği görülmüştür.. Sonuç: Çalışma sonunda, 
kesici delici aletlerin hastalara uygulama sonrasında muhafaza şartları, uygulama şekli, güvensiz davranışlara 
yönelik olumsuz olguların çalışanların eğitim seviyelerinin artırılarak önüne geçilebileceği ve bunun ilgili 
sağlık kurumunun genel kültürüyle koordineli gidebileceği, uygun aşılama ve sağlık gözetimiyle yaşanabi-
lecek olumsuzlukların önüne geçilebileceği, bunlara ek olarak önceden enfeksiyon tespiti yapılan hastalara 
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müdehale öncesinde özel tasarlanmış delinme direnci yüksek olup bulaş olasılığını düşüren kişisel koruyucu 
eldiven kullanılması gerektiği, hastaya uygulama öncesinde ilaç ampullerinin manuel değil özel ampul kırıcı 
ekipmanla kırılmasının kazayı önleyici bir unsur olduğu, hastaya uygulama sonrasında kesici delici aletlerin 
daha pratik bir şekilde sharpbox kutusuna atılmasına destek olan ekipmanların kaza önlemede pozitif etki et-
tiği, damar yolu açılması gibi invaziv girişimlerde uygun ekipman kullanımının hem zaman tasarrufu hemde 
kesici delici alet batması kaynaklı iş kazası riskini önemli ölçüde ortadan kaldırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesici, Delici, Alet, Kontamine 
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
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ID: 390 K: 133

Öz: Giriş: Yasal dayanağını 6331 sayılı Kanun’dan alan iş güvenliği uzmanlarının görevleri, İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesinde rehberlik, risk 
değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği başlıkları al-
tında, ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanlarının bu görevlerini kusurlu ifaları cezai sorum-
luluklarının yanı sıra, yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalacakları hukuki sorumluluklarına yol açar. Pek 
tabi iş güvenliği uzmanlarının karşı karşıya bulundukları bu riski sigorta sözleşmesi ile güvence altına almaları 
mümkündür. Nitekim, uygulamada Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na (MSSGŞ) tabi olarak bu 
sigorta güvencesinin verildiği görülmektedir. Amaç: Biz de çalışmamızda iş güvenliği uzmanlarına sağla-
nan sigorta güvencesinin dikkat çekici yön ve eksikliklerini mümkün olduğu ölçüde ortaya koymaya çalıştık. 
Kapsam: Çalışma özel sigorta hukuku kapsamında yapılmıştır. Bu nedenle iş güvenliği uzmanlarının hukuki 
sorumluluğunun sigorta sözleşmesi yoluyla teminat altına alınması meselesi irdelenmiştir. Sınırlıklar: Çalış-
ma özel sigorta hukuku alanına ait olduğundan iş güvenliği uzmanlarının cezai sorumlulukları kapsam dışında 
bırakılmıştır. Yöntem: Çalışma ilgili mevzuat ve uygulamada sigorta sözleşmelerine eklenen özel şartlar esas 
alınarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: MSSGŞ’nın A.1 (b) maddesi mesleki sorumluluk sigortasının bireysel 
veya grup sigortası şeklinde yapılmasına izin verir. Genel Şartlar’da grubun sınırları “işletme” olarak belirlen-
miş ve sigortalı kişinin işletmesinin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin 
sorumluluğunun da sigorta teminatının kapsamına gireceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanları, 
gerek işverenlerinin grup sigortası şeklinde yaptıracağı sigorta sözleşmesine dâhil olarak, gerek doğrudan ken-
dilerinin sigorta ettiren (ve sigortalı) sıfatını taşıyarak yaptıracakları bireysel sigorta sözleşmesi ile kendilerini 
güvence altına alabilirler. Ancak grup sigortası yapıldığında sigortacıya karşı prim borcundan işveren sorumlu 
olacakken, bireysel sigortalarda bu borcun iş güvenliği uzmanına ait olacağı unutulmamalıdır. Primin dışında, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 1412. maddesi gereği sigorta sözleşmesinden doğacak diğer yükümlülükler açısın-
dan iş güvenliği uzmanının grup sigortası veya bireysel sigorta ile güvence altına alınması arasında pek bir fark 
olmayacaktır. Öte yandan, MSSGŞ’na hekimler ve acenteler gibi belli meslekler için eklenen klozlar arasında 
iş güvenliği uzmanlarının olmadığı ve bunun bir eksiklik olduğu özellikle belirtilmelidir. Keza, ister grup si-
gortası ister bireysel sigorta olsun, sigortacının poliçeye koyacağı özel şartlar ile iş güvenliği uzmanları için 
güvencenin koşullarını ayrıca belirleyeceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Oysa diğer mesleklerde olduğu 
gibi ayrı bir klozun varlığı sözleşmeye eklenecek özel şartlar konusunda belli standartların oluşmasına hizmet 
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edebilirdi. Uygulamada bazı sigorta şirketler tarafından iş güvenliği uzmanlarının mesleki sorumluluk sigorta-
sı sözleşmelerine eklenmek üzere bazı özel şartların hazırlandığı görülmektedir. Bu özel şartların sözleşme ya-
pılırken dikkatle incelenmesi sigortalının menfaatine olacaktır. Örneğin sigortalının sorumluluğuna yol açacak 
zarar her zaman fiilin hemen ardından ortaya çıkmayabilir. Bu kapsamda MSSGŞ’nda sözleşme süresi içinde 
meydana gelen olaylar bağlamında, tazmini sözleşme süresi içinde ya da bitiminden iki yıl içinde talep edi-
len zararlara ve / veya sözleşme yapılmadan en az bir yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen 
olaylar bağlamında sadece sözleşme süresi içinde talep edilebilecek zararlara karşı sigorta yapılması olanağı 
sağlanmıştır (A.1 (a)(b), B.1/1). Oysa bir sigorta şirketi tarafından ilan edilen özel şartlarda teminat, sigorta 
süresi içinde veya azami 12 ay öncesinde gerçekleşen olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş 
olan zararlarla sınırlı tutulmaktadır. Özel şartla getirilen bu düzenlemenin sigortalının maruz kalacağı riski tam 
olarak temin etmeyeceği açıktır. Yine bu özel şartlarda istisnaların oldukça geniş tutulduğu da görülmektedir. 
Uygulamada rastlanan özel şartlarda muafiyet hükmünün getirildiği, meydana gelen zararın bir kısmının sigor-
talı üzerinde bırakıldığı görülmektedir. Ahlak riskini düşürme amacı taşıyan muafiyet hükümleri, prim bedelini 
de düşürür ama sigortalının zararının tam olarak karşılanmasına da engel olur. Bu nedenle sigorta yapılırken 
iyi bir risk değerlendirmesi ile sigorta bedelinin buna göre tespiti yapılmalıdır. Dikkat çeken hususlardan birisi 
de sigortalının uzmanlık belgesine uygun olmayan tehlike sınıfındaki bir işyerinde çalışması sırasında oluşa-
cak zararların akıbetidir. Ancak bu durum her zaman sigorta tazminatının kaybı ile sonuçlanmaz. Keza ilgili 
Yönetmelik’te birden fazla uzmanın görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde tam süreli olarak görevlendi-
rilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli 
bulunmuştur (m. 7/3) Dolayısıyla bu hüküm gibi, sigortalının uzmanlık belgesine uygun olmayan bir işyerinde 
çalışmasına izin veren yasal bir zeminin olduğu yerlerde, sigorta tazminatının yine de ödenmesi gerekir, kana-
atindeyiz. Sonuç: öncelikle MSSGŞ’na iş güvenliği uzmanları için ayrı bir kloz eklenmeli, sigorta sözleşmesi 
yapılırken getirilen özel şartlar dikkatle incelenmeli ve bireysel sigorta yapılmasını gerektiren daha üstün bir 
menfaat olmadıkça grup sigortaları tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanları, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Hukuki Sorumluluk 
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ID: 387 K: 392

Öz: Giriş: Çok boyutlu ve de disiplinler arası bir kavram olan iş sağlığı ve güvenliği, teknik bir konu olmanın 
yanında toplumun her alanını ilgilendiren çok geniş bir yapıya sahiptir. Sendikalar ise çalışanların ekonomik 
ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve de geliştirmek için oluşturulmuş örgütlerdir. İş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının işlevsel bir yapıya kavuşmasında ve de en önemlisi denetlenebilir olmasında sendikalara çok 
önemli bir görev düşmektedir. Endüstri ilişkileri sisteminde aktörlerden biri olan sendikalar, çalışma hayatının 
düzenlenmesinde ve çalışma ortamının insan onuruna yakışır (Decent Work) bir hal almasında son derece aktif 
çalışma sergileyebilmektedirler. Bu doğrultuda sendikalar işverenler karşısındaki pazarlık güçleriyle ve sivil 
toplum kuruluşu olarak toplumu harekete geçirebilme yetenekleriyle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 
denetlenmesinde ve işlerlik kazanmasında çok önemli bir potansiyele sahiplerdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı 
sendikaların iş sağlığı ve güvenliğindeki rolünü ortaya koyarak bu konu hakkında neler yaptıklarını ve neler 
yapabileceklerini incelemektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de Metal İş Kolunda örgüt-
lü sendika şube yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklem ise Bursa ilinde Metal İş Kolunda örgütlü sendikaların 
şubelerindeki 3 idari yöneticiden oluşmaktadır. Sınırlılıklar: İlk olarak, sendikaların şube yöneticilerinin iş 
yoğunlukları sebebiyle kendilerine ulaşılmakta güçlükler çekilmiş ve bu da zaman kaybına neden olmuştur. 
İkinci olarak, her örgütte olduğu gibi sendikalarda da dışarıya bilgi paylaşımında çeşitli tereddütler bulun-
maktadır. Bu paylaşım kısıtlılıkları çalışmanın derinlemesine bilgi edinilmesini güçleştirmektedir. Üçüncü 
nokta, sosyal psikolojik varlık olarak her insanın yaptığı gibi sendika liderleri de iyi, düzgün uygulamaları 
kendilerine mal ederken, aksaklıkları işletme sebepli olarak gösterebilmektedir. Bu sebeple temiz bilgilere 
ulaşılması güçleşmektedir. Yöntem: Araştırma literatür taramasının yanında, iş sağlığı ve güvenliği işleyişi, 
sorunları ve de beklentileri hakkında sendika yöneticileriyle mülakat yapılarak derinlemesine elde edilen bil-
gilerden oluşmaktadır. Mülakatta yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakatlar Bursa ilinde 
faaliyet gösteren metal işkolunda örgütlü 2 farklı sendikada toplam 3 yönetici ile gerçekleşmiştir. Bulgular: 
Mülakata katılanlardan ikisi şube başkanı biri ise şube mali sekreteridir. Mali sekreter aynı zamanda bir fabri-
kada sendika temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasasıyla gelen denetimler ve yaptırımlar, geçmiş dönemlere oranla işletmelerin iş sağlığı ve gü-
venliği önlemlerine daha fazla dikkat etmelerine neden olmuştur. Olumsuz durumlarda verilen cezalar işletme 
sahipleri için birer caydırıcı nitelik taşımaktadır. Gerek işletme yöneticileri ile gerekse insan kaynakları depart-
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manlarıyla sendika temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yaptığı görüş alış verişleri, uygulamaları 
olumlu yönde etkilemektedir. Sendikalar cezalarla birlikte işveren karşısında caydırıcı bir unsur olmaktadır. 
Sendikalar kanununda, sendikaların gelirlerinin %10’unu üyelerinin eğitimlerine ayırması gerektiği düzenlen-
miştir. Ancak bu oranın küçük bir bölümü iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ayrılmaktadır. İmzalanan toplu 
iş sözleşmelerinde faaliyet gösterilen iş kolunun “çok tehlikeli” sınıfta olmasından dolayı iş sağlığı güvenli-
ğine yönelik çokça madde bulunmaktadır. Ancak, bunlara ek olarak, çıkılan grevlerin temel nedeni olumsuz 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları olmamaktadır. Sendikalar işletmelerde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği 
birim/kurul/komisyonlarında aktif rol alma çabasında iken kendi bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği alt birimi 
oluşturulmamıştır. Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda sendikaların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alın-
masında işverene karşı bir yaptırıcı güç konumunda olduğu görülmektedir. Olumlu yönde bir çok uygulamanın 
varlığına rağmen iş sağlığı ve güvenliği kültürü toplumumuzda olduğu gibi sendikalarda da gereken önemi 
görmemektedir. Ancak, yeterli olmamakla birlikte sendikalar son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
farkına vararak, üyesi işçileri de bu yönde bilinçlendirmek için gerekli çalışmalara başlamış durumdadırlar.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendika, Güvenlik Kültürü
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AÇIK VE KAPALI ALANLARDA SAHNE PERFORMANSI VE KURULUMU SIRASINDA 
MEYDANA GELEN KAZALAR VE ANALİZİ

Ertunç ŞENEL1, Bülent ORAL2

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye

senelertunc@gmail.com, boral@marmara.edu.tr

ID: 383 K: 402

Öz: Giriş: Tiyatrolarda, konser salonlarında ve benzeri yerlerde, oyuncu, müzisyenler vb. kişilerin yetenekle-
rini sergiledikleri platformlara sahne denir. Sahne, tarihsel süreç içinde önceleri gelişigüzel yapılan etkinlikler 
için kullanılan bir alan iken zamanla daha programlı ve özenle seçilen yerlerde yapılmaya başlanmıştır. Daha 
fazla izleyiciye ulaşmak için ve gösterilerin ilgi çekiciliğini arttırmak için dönemin imkânları doğrultusunda 
çalışmalar yapılmıştır. Antik Yunan döneminden günümüze, gelişen imkânlar ve teknoloji ile sahnede sergile-
nen bu gösteriler ilgiyi veya anlaşılırlığı arttırmak amacı ile görsel ve işitsel öğelerle süslenmeye başlamıştır. 
Fakat eklenen bu görsel ve işitsel öğeler, sahnedeki kişiler ve izleyicilere yönelik bazı tehlikeleri de berabe-
rinde getirmiştir. Sahne performansları sırasında yaşanan iş kazaları sebebi ile çok sayıda ölüm ve yaralanma 
meydana gelmektedir. Sahne performansı öncesinde sahnenin kurulumu sırasında da sahnenin kurulum ile 
görevli kişiler, büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Dünyanın her yerinde iş güvenliği tedbir ve 
ekipmanlarının eksikliği, iş güvenliği ekipmanlarının çalışanlarca kullanılmaması, hava şartları, kurulumda 
yapılan hatalar vb. sebeplerle çok sayıda kaza olmaktadır ve bu kazalar çok sayıda ölüm ve yaralanmaya sebep 
olmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı tarih boyunca sahne kurulumu ve performansı sırasında meydana 
gelmiş kazaların sebep ve sonuçlarını analiz etmektir. Yaşanmış olan kazalarda uyulmayan/uygulanmayan 
güvenlik önlemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma doğrultusunda tespit edilen hataların 
gelecekte yapılacak bir etkinlikte benzer kazaların yaşanmaması için daha dikkatli davranılmasını sağlamak 
hedeflenmektedir. Kapsam: Yapılan çalışmada dünyanın çeşitli ülkelerinden tarih boyunca yaşanmış kaza-
ların meydana geliş sebepleri ve sonuçları irdelenmektedir. Bu kazalara sebep olan durumlar, kaza sırasında 
yapılan müdahaleler ve/veya etkinliğin bulunduğu yerdeki mevcut güvenlik sistemlerinin yeterli olup olmadığı 
detaylı bir şekilde incelenmektedir. Sınırlıklar: Yaşanılan kazalar çok büyük organizasyonlarda, çok ünlü 
sanatçıların sahnelerinde meydana gelmediği sürece veya çok büyük kayıplar olmadığı durumlarda haber kay-
naklarında nadiren yer buluyor olması, küçük organizasyonlarda veya daha küçük kayıplı kazalarda meydana 
gelen kazalara ulaşılmasını ve bu kazaların analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Yöntem: Yapılan araştırmada 
tarih boyunca, sahne kurulumu ve performansı sırasında kurulum hataları (sahnenin kurulumu, elektrik tesisatı 
vb.), güvenlik tedbirlerine uyulmaması, iş güvenliği ekipmanlarının uygun şekilde kullanılmıyor olması, dış 
etkenler, yangın gibi birçok sebepten dolayı meydana gelen iş kazaları ana başlıklar altında toplanarak, bu 
kazaların meydana gelme sebepleri, eğer varsa yapılan müdahale veya güvenlik ekipmanlarının yeterli olup 
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olmadığı durumuna göre kazaların sonuçları analiz edilmektedir. Bulgular: Tarih boyunca sahne kurulumu 
ve performansı sırasında yaşanmış olan birçok büyük kayıplı kazanın, gerekli uyarıların olmasına rağmen bu 
uyarıların göz ardı edilmiş olması (uygun olmayan kapalı alanlarda pirotekniklerin kullanılması gibi) sonu-
cunda meydana gelmiş olduğu, bazı kazalarda ise güvenlik sistemlerinin ve müdahalelerin yetersiz olduğu 
belirlenmiştir. Topraklama hataları, sahnedeki diğer öğeler veya güvenlik ekipmanlarının uygun bir şekilde 
kullanılmaması durumunda daha az hayat kaybı görülmüş veya bu kazalar yaralanmalarla sonuçlanmıştır. 
Açık havada kurulan sahnelerin büyük bir kısmında yaşanan kazaların kurulmuş olan sahnenin çökmesinin 
sonucu olduğu ve bu kazaların genellikle uygun olmayan hava şartlarının belirtilmiş olmasına rağmen mevcut 
etkinliklerin iptal edilmemiş olması ve sahnelerin bu hava şartlarına dayanamaması yüzünden meydana geldiği 
belirlenmiştir. Yaşanan bazı kazalarda ise düzenli olarak kullanılan öğelerin düzgün bir şekilde denetlenmemiş 
veya onarılmamış olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Sonuç: Sahne performansı ve kurulumu sırasında 
yaşanmış olan kazaların yapılmış olan analizleri mevcut güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini, kesinlikle 
bu kuralların göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Ayrıca, düzenli olarak kullanılan öğelerin düzgün 
bir şekilde denetlenmesi ve periyodik bakımlardan geçirilmesinin ve güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde 
kullanılmasının kazaları büyük ölçüde engelleyebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sahne, Kaza, Performans, Sanat, Gösteri

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Bülent ORAL tarafından danışmanlığı yapılan Marmara Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü,  İş Güvenliği Anabilim dalında yapılmakta olan, Ertunç ŞENEL ‘in “Sahne Kurulumu 
ve Performansı Sırasında İş Güvenliği Riskleri: Önleme ve Çözüm Önerileri” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans 
çalışmasından türetilmiştir.
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SAHNE KURULUMU VE PERFORMANSI KONUSUNDA ETKİNLİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE 
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Ertunç ŞENEL1, Bülent ORAL2

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye
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ID: 382 K: 402

Öz: Giriş: Tiyatrolarda, konser salonlarında ve benzeri yerlerde, oyuncu, müzisyenler vb. kişilerin yetenekle-
rini sergiledikleri platformlara sahne denir.  Sahne, tarihsel süreç içinde önceleri gelişigüzel yapılan etkinlikler 
için kullanılan bir alan iken zamanla daha programlı ve özenle seçilen yerlerde yapılmaya başlanmıştır. Daha 
fazla izleyiciye ulaşmak için ve gösterilerin ilgi çekiciliğini arttırmak için dönemin imkânları doğrultusunda 
çalışmalar yapılmıştır. Antik Yunan döneminden günümüze, gelişen imkânlar ve teknoloji ile sahnede sergile-
nen bu gösteriler ilgiyi veya anlaşılırlığı arttırmak amacı ile görsel ve işitsel öğelerle süslenmeye başlamıştır. 
Fakat eklenen bu görsel ve işitsel öğeler, sahnedeki kişiler ve izleyicilere yönelik bazı tehlikeleri de berabe-
rinde getirmiştir. Sahne performansları sırasında yaşanan iş kazaları sebebi ile çok sayıda ölüm ve yaralanma 
meydana gelmektedir. Sahne performansı öncesinde sahnenin kurulumu sırasında da sahnenin kurulum ile 
görevli kişiler, büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar.  Bu sebeple sahnede performans sergileyen 
kişilerin ve sahne performansı öncesinde, sırasında ve sonrasında sahne ile alakalı işlerde görevli olan kişilerin 
iş güvenliklerinin sağlanması gerekmektedir.  Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, uluslararası ölçütte, sahne 
kurulumu sırasında çalışan işçilerin ve sahne performansı sırasında sahnede bulunan kişilerin iş güvenlikleri 
üzerine çeşitli ülkelerden ve bölgelerde hazırlanmış olan kılavuzların karşılaştırmalı analizini yapmaktadır. 
Ayrıca ülkemizde bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmadığından, bu çalışmanın ülkemizde sahne kurulumu 
ve performansı sırasında iş güvenliği adına gelecekte yapılabilecek çalışmalara öncülük etmesi amaçlanmak-
tadır. Kapsam: Yapılan araştırmada, çeşitli ülkelerden ve bölgelerden (İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Kanada-Ontario, ABD-Texas), konu ile ilgili olarak detaylı bir şekilde hazırlanmış kılavuzlar incelenmiştir. 
Sınırlıklar: Birçok ülkede sahne kurulumu ve performansı sırasında iş güvenliği hakkında yasal zorunlukları 
ifade eden mevzuat yoktur. Bununla beraber bazı ülkelerde ve bölgelerde hazırlanmış olan kılavuzlar ise yol 
gösterici olup, çoğunlukla yasal kısıtlamalar getirmemektedir. Çoğu zaman farklı ülke ve bölgelerde hazır-
lanan kılavuzların bazı bölümlerinin birbirleri ile aynı ifadeleri içermesi çok kısıtlı kaynak erişimine sebep 
olmuştur. Ülkemizde ise böyle bir kılavuz hazırlanmamış olması sebebi ile karşılaştırmalı incelemede ülkemiz 
bu çalışmaya dahil edilememiştir. Yöntem: Araştırmada, bir sahnenin kurulumu ve sahne performansı sıra-
sında kullanılan öğelerin (ışıklar, piroteknikler, dekorlar, hareketli öğeler, liftler vb.) oluşturabileceği güvenlik 
riskleri ve bu risklere karşı çözüm önerileri, hazırlanmış olan uluslararası kılavuzlarda incelenmiş, karşılaştı-
rılmış ve bu kılavuzların birbirlerinin eksiklerini tamamlayacağı bir şekilde ortak bir çatı altında toplanmıştır. 
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Ayrıca tarih boyunca sahne kurulumu veya sahne performansı sırasında meydana gelen kazalar, bu kazaların 
meydana geliş sebepleri ve sonuçları, güvenlik eksiklikleri bakımından değerlendirilmiş ve uluslararası kıla-
vuzlarca hazırlanmış olan mevcut güvenlik önlemlerinin bu kazaları önlemek veya meydana gelmiş olan hasarı 
azaltmak için yeterli olup olmayacağı incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada iş güvenliğine ve/veya eğlence 
endüstrisine önem veren ülkelerin daha detaylı kılavuzlar hazırladığı, bu kılavuzların bazı konularda ortak 
noktalarda buluştuğu ve bazılarının birbirlerinden etkilenerek yazıldığı belirlenmiştir. Ayrıca başta ülkemiz 
olmak üzere birçok ülkede sahne kurulumu ve sahne performansı sırasında güvenlik riskleri ve çözüm önerileri 
konusunda detaylı herhangi bir çalışma yapılmış olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Hazırlanmış olan uluslararası 
kaynaklı kılavuzlar tarafından önerilen mevcut önlemlerin uygulanmış olması halinde, geçmişte yaşanmış olan 
kazaların bu bağlamda büyük ölçüde engellenebileceği ve hatta hiç yaşanmamasını sağlanabileceği düşünül-
mektedir. Dünyanın her yerinden sahne kurulumu ve performansı sırasında geçmişten günümüze devam eden 
iş kazaları, günümüzde hala bu sektörde iş güvenlik konusunda sağlanan imkânların çalışanlar için yeterli 
olmadığını, çalışanların kurallara uyup uymadığının düzgün bir şekilde denetlenmediğini ve bazı durumlarda 
meydana gelen kazalarda yapılan müdahalenin yetersiz olduğunu işaret etmektedir.  Ülkemizde sahne kurulu-
mu ve performansı sırasında yaşanan kazalar ve sonuçlarının da ülkemizde de bu şekilde detaylı bir kılavuza 
ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sahne, Kaza, Performans, Sanat, Gösteri

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Bülent ORAL tarafından danışmanlığı yapılan Marmara Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü,  İş Güvenliği Anabilim dalında yapılmakta olan, Ertunç ŞENEL ‘in “Sahne Kuru-
lumu ve Performansı Sırasında İş Güvenliği Riskleri: Önleme ve Çözüm Önerileri” Konu Başlıklı, Yüksek 
Lisans çalışmasından türetilmiştir.
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Hasan SAYGIN 1, İsa Turgut İNCİ2

İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
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ID: 376 K: 393

Öz: Giriş: Teknoloji, bugün yaşamın her alanındadır ve insanların hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Teknoloji 
sayesinde bugün bir kişi zamanını daha verimli yönetebilmekte, uluslararası ticari faaliyetler ve seyahatler 
kolaylıkla gerçekleşebilmekte, dünya dışında incelemeler yapılabilmektedir. Evlerin mutfaklarından, dokuma 
tezgahlarına ve büyük çaplı fabrikalara kadar teknolojinin ürettiği cihazlar, sistemler ve donanımlar kullanıl-
maktadır. Teknolojiyi bu kadar üstün yapan şey ise sürekli geliştirilebilir olması ve temelde insan beyni ve 
fiziksel kapasitesinin çok daha üzerine çıkabilen işlem hızıdır. Teknolojinin geçmişi elbette insanların bilişsel 
devrimi kadar eskidir. İlk insanların yaptıkları basit av malzemeleri ile ortaya çıkmaya başlayan teknoloji, 
bugün birçok profesyonelin bir arada çalışması ile akıl almaz boyutlara ulaşmıştır ve gelişmeye de insanlık var 
oldukça devam edecektir. İşte bu noktada teknolojinin bir zorunluluğu ortaya çıkmaktadır; birlikte çalışma ve 
birlikte üretme zorunluluğu. Teknoloji ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen şirketler ile devlet kurum-
larının bir araya gelerek küme ortamında çalışması, maliyetleri düşüren ve aynı zamanda teknoloji üretimini 
hızlandıran ve geliştiren bir durumdur. Bu nedenle, teknoloji geliştirme bölgeleri tüm dünyada hızla kurulma-
ya başlanmış hatta buralarda yer almayı başarabilen şirketlerin maliyetlerini düşürmek, araştırma geliştirme 
çalışmalarını ve personellerini desteklemek için çeşitli teşvik sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Fakat bu 
sistemler kurulurken iş güvenliğinin sağlanması gerektiğini de unutmamak gerekir. Türkiye’de teknoloji ge-
liştirme merkezleri ve teknoparklarda çalışanların sağlıklı bir ortamda işlerine devam edebilmeleri için çeşitli 
yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bunların en önemlisi kuşkusuz İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği’dir. 
Elbette bu yönetmelik tek başına yeterli değildir. Özellikle yeni sistemlere ayak uydurabilen mevzuatın da 
oluşturulması oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışmada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknopark/Teknokent 
mevzuatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirerek mevzuat eksikliklerinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Kapsam: Ulusal ve uluslararası teknopark/teknokent mevzuatları incelenerek iş güvenliği ve ça-
lışan sağlığı konusunda kontrol listeleri oluşturulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark üzerinde ise 
bu listeler uygulanmıştır. Sınırlıklar: Kurulum aşamasında yer alan teknopark/teknokent gözleme olanağı 
bulunmadığı için Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark alanı çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Yön-
tem: Araştırma iki ana bölümden oluşmuştur.  Mevzuat ve metodoloji olarak ayırmak mümkündür. Mevzuat 
bölümünde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve Yönetmelikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Bina Ve 
Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik incelenmiştir. Metodoloji bölümü 
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ise mevzuatlar referans alınarak Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark alanı üzerinde Sağlık ve Güvenlik Planı 
oluşturulmuştur. Bulgular:  Bu çalışmada araştırılan mevzuat gerekliliklerine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknoparkı, pek çok alanda yasal düzenlemelere uygun görülmüştür. Çalışanların sağlıklarını riske atabilecek 
unsurlar olabildiğince en aza indirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Fakat teknokentin deprem ve yangın 
gibi afetlere karşı hazırlıksız olduğu da varılan sonuçlar arasındadır. Çalışmada yapılan gözlemler, teknoken-
tin kalabalık bir çalışan nüfusunun olduğunu ve bu durumun yangın ve deprem gibi beklenmeyen durumlarda 
ciddi bir karmaşaya yol açabileceğini göstermiştir. İnsanların bu tür durumlarda ne yapacaklarını bilmemesi 
ve onlara yardım edecek bir ekibin oluşturulmaması, kaos riskini arttırmaktadır. Kalifiye ve teknik personel 
sayısının çok fazla olduğu, ciddi yatırımların ve projelerin hayata geçirildiği ve insan nüfusunun içeride hızla 
arttığı düşünüldüğünde, Yıldız Üniversitesi Teknopark yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği konusunda en küçük 
bir riski bile görmezden gelmemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sonuç:  Türkiye’de de dünya genelinden 
daha geç olsa da, teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmaya başlanmıştır ve yenileri de oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Buralar yalnızca ürün üretimi için değil aynı zamanda kalifiye personel yetiştirmek için de oldukça 
önemlidirler. Akademik konuda eğitim sahibi bireyler ile teknik ara elemanların ortak olarak çalışmalar ger-
çekleştirdiği bu bölgelerde, güvenliğin sağlanması, hem makroekonomi hem de şirketler ve üniversitelerin 
mikroekonomileri için hayati önem taşımaktadır. Bu bölgelerin teknoloji ve bilgi üreten yerler olması, aslında 
iş kazalarına da daha açık hale gelmeleri anlamındadır. Standartların ve yasal çizgilerin dışında olabilecek pek 
çok makine, teçhizat ya da kimyasalların olabileceği bu bölgelerde, olası tüm sorunların önüne geçebilmenin 
en önemli yolu iş yeri bina ve eklentilerinde güvenlik önlemlerini en yüksek seviyede uygulamaktır.

 Anahtar Kelimeler:  Teknokent, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Bina ve Eklentileri

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Hasan SAYGIN tarafından danışmanlığı yapılan İstanbul Aydın Üni-
versitesi, “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış  İsa Turgut İNCİ’nİn “Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında İşyeri Bina ve Eklentilerine Göre İncelenmesi: YTÜ Tek-
nopark Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK VE İŞ DOYUMU: SİSTEMATİK DERLEME

Nilay Ercan ŞAHİN1, Ruken BARUT2

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk sağlığı Hemşireliği AD.

 Ankara / Türkiye

 nilay.sahin@hacettepe.edu.tr

ID: 373 K: 183

Öz: Giriş: İş doyumu kavramı çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, beklentileri doğrul-
tusunda karşılanma düzeyini ifade etmektedir. İş doyumu kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin 
en önemli koşullarından biridir. Hemşirelik, her koşulda birey, aile ve topluma hizmet veren bir meslektir 
ve düzensiz çalışma saatleri, yaşamsal tehdit içeren görevler hemşirelerin yoğun stres altında çalışmalarına 
sebep olmaktadır. Çalışma ortamında yaşanan bu olumsuzluklar, hastaya sunulan sağlık hizmetinin kalitesini 
ve hizmeti veren bireylerin sağlığını, iş performansını ve iş doyumunu olumsuz etkilemektedir. Bu noktada 
bakımın kalitesinin artmasında hemşirelerin iş doyumu önem kazanmaktadır. Türkiye’de hemşire örneklemin-
de yapılmış iş doyumu çalışmalarının incelenmesi hemşirelerin iş doyumunun ne durumda olduğunun ortay 
konmasında ve iş doyumunu arttırmaya yönelik yapılacakların planlanmasında önemli olduğu düşünülmekte-
dir.  Amaç: Türkiye’de hemşirelere ilişkin iş doyumu çalışmalarını tanımlamak ve sistematik olarak gözden 
geçirmektir. Yöntem: Bu sistematik derleme, Prisma Grup tarafından geliştirilen ‘’Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta analyses ‘’ rehberinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 02.10.2017-5.10. 2017 
tarihleri arasında Pubmed, Scopus, Google scholar, Web of Science, Ulakbim veri tabanlarında tarama yapıl-
mıştır. Hemşire, iş doyumu ve Türkiye anahtar kelimeleri ile İngilizce ve Türkçe dillerinde tarama yapılmıştır. 
Örnekleme 2007 ve 2017 yılları arasında yayınlanmış tam metinine ulaşılabilen yayınlar alınmıştır. Kapsam: 
Örneklem kriterleri doğrultusunda 24 makale çalışmaya dahil edilmiş ve incelenmiştir. Sınırlılıklar: Tezler 
ve kongre bildirileri örnekleme dahil edilmemiştir. Bulgular: İncelenen 24 makalenin hepsi tanımlayıcı araş-
tırma türde yapılmıştır. Yazarların branşına bakıldığında iki tanesi işletme, bir tanesi endüstri mühendisliği, 
21 tanesi hemşirelik alanında yapılmıştır.  İncelenen çalışmaların 13 tanesi Türkçe, 11 tanesi İngilizce olarak 
yayınlanmıştır. Çalışmaların amacına bakıldığında ise hemşirelerin iş doyumunu belirlemek, iş doyumunu 
etkileyen faktörleri belirlemek ve tükenmişlik düzeyi, işten ayrılma niyeti, duygusal zeka gibi değişkenlerle 
arasındaki ilişkiyi belirlemek olduğu ortaya konmuştur. Örnekleme hastanede çalışan hemşireler alınmış ve an 
az 58 en çok 2122 hemşire ile çalışılmıştır. Çalışmaların 18’inde Minesota İş Doyumu Ölçeği, iki çalışmada 
araştırmacılar tarafından oluşturulan iş doyumu ölçek formu kullanılırken diğer çalışmalarda farklı ölçekler 
kullanılmıştır. Çalışmaların bulgu ve sonuçlarına bakıldığında hemşirelerin  genel  olarak  iş  doyum  düzeyle-
rinin  düşük  olduğu,  hemşirelerin iş doyumu ile hemşirelerin haftalık çalışma saati, son bir ayda tutulan nöbet 
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sayısı ve gece bakım verilen hasta sayısı ve çalışılan klinik ilişkili bulunduğu, cinsiyet, yaş grupları, medeni 
durumları, eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı, hemşirelerde duygusal zekâ becerilerinin 
önemli olduğu ve duygusal zekâ becerileri ile iş doyumu arasında olumlu bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.  
Sonuç:   Hemşirelerde iş doyumu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde hemşirelerin iş doyumu düşük 
olduğu ortaya konmuştur. Hemşirelerin düşük iş doyumu sağlık hizmetlerini, hasta ve çalışan güvenliğini et-
kilediği için olumsuz çalışma ortamlarının düzeltilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. 
Hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması yüksek iş doyumunu 
sağlayacaktır. Bu sistematik derleme ile ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda hem gelecekte yapılacak çalışma-
ların kapsamlarını belirlemede, hem de klinik alanda sorunun çözümü için gerekli önlemlerin hazırlanmasında 
işlev göreceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İş Doyumu, Türkiye
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HAZIR BETON TESİSİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE 
DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

 Can DEMİREL1, Ömer GÜLTEKİN2 

Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü Pınarhisar / Kırklareli

omergultekin@klu.edu.tr, candemirel@klu.edu.tr

ID: 371 K: 369

Öz: Giriş: Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların başında risk 
değerlendirmesi gelmektedir. Risk değerlendirmesi sadece işyeri ortamı ve çevresinden, kullanılan ekipman-
lar, malzemeler gibi hususlardan ibaret olmamakla birlikte, işyeri proseslerinde çalışanların yapabilecekleri 
hataların tespiti bir işi yaparken gereken yetkinlikler gibi hususları da içinde barındırır. Risk analizi veya risk 
değerlendirmesi olarak karşımıza çıkan bu kavramda her iki kavramı ile birlikte risk yönetimini de içinde ba-
rındıran bir süreç olarak tanımlanması doğru olacaktır. Yani başlangıçta mevcut tehlikeler ve bu tehlikelerden 
doğabilecek olası risklerin tespiti risk analizi sürecinde, belirlenen tehlike ve olası risklerinin ortaya çıkma ih-
timalleri, ortaya çıkması durumunda verebileceği zararların genelde göreceli sayısal olarak ifade edilerek risk 
skorlarının oluşturulması, bu riskler için alınabilecek önlemlerin belirlenmesini de içine alan diğer süreç olan 
risk değerlendirme süreci ile devam eder.  Bu sürecin son ve en önemli aşaması risk yönetimidir. Belirlenen ve 
önem derecesine göre sıralanan risklerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaların ne kadar zamanda ve 
kimler tarafından yapılacağı veya yapılacak işlemlerin takibinin kim tarafından yapılacağının belirlenmesi ile 
başlar. Risklerin ortadan kaldırılması için gereken önlemler için verilmiş olan zaman dolduğundan yani termin 
süresinde alınan önlemlerin kontrolü ile riskin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının kontrolü ile yapılan faali-
yetlerin yeterlilik kontrolü risk yönetiminin bir diğer adımlarındandır. Yapılan faaliyetin yeterliliği hususunda 
daha önce belirlenmiş olan adımlar izlenerek bu süreç tamamlanır.  Yöntem: Risk değerlendirme sürecinin 
etkin olabilmesi açısından bir çok bileşeni içine alan ve sonuçların sayısal değerlerle ifade edilen (kantitatif) 
yöntem olan fine kinney metodolojisi kullanılmıştır. Fine kinney risk değerlendirme metodunda olasılık(O), 
frekans(F) ve şiddet(Ş) bileşenleri dikkate alınarak ve bu bileşenlerin çarpılması sonucunda risk skoru(R) 
(R=OxFxŞ) elde edilir. Olasılık değerleri (10-6-3-1-0,5-0,2), frekans değerleri (10-6-3-2-1-0,5), şiddet değer-
leri (100-40-15-7-3-1) olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bir tehlike için verilen bu değerler sonucu he-
saplanan risk skorları için 400<R Tolerans gösterilemez risk, 200<R<400 Esaslı risk, 70<R<200 Önemli risk, 
20<R<70 Olası risk ve R<20 önemsiz risk olarak tanımlanmıştır. Bulgular: Buna göre elde edilen sonuçlarda 
genel prosesler kapsamında 43 tehlike belirlenmiştir. Bu tehlikelerden ortaya çıkması muhtemel riskler değer-
lendirildiğinde Tolerans gösterilemez 18 adet risk, Esaslı 21 adet risk ve 4 adet önemli risk tespiti ortaya çık-
mıştır. Risklerin ortadan kaldırmak risk kontrol tedbirleri hiyerarşisi için öncelik sırasına göre 1- kaynağından 
mücadele (ortadan kaldırma), 2- ikame (tehlikeli olanı tehlikesiz olan ile değiştirme), 3- mühendislik uygula-
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maları, 4- eğitim, talimat, prosedürler oluşturma ve sağlık güvenlik işaretlerinin kullanımı 5- KKD kullanımı 
şeklinde uygulanması esasına göre yapılmalıdır. Yapılan çalışma sonrasında belirlenen risklerin ortadan kaldı-
rılması için uygulanacak 24 işyeri ortamında düzenleme, 5 periyodik kontrol, 6 eğitim-talimat, 3 prosedür ve 
iş izin sistemi uygulaması, 1 sağlık gözetimi, 2 sağlık güvenlik işareti kullanımı ve 4 KKD kullanımı şeklinde 
tedbirler yer almaktadır. Belirlenen riskler için birden fazla uygulama da yer almaktadır. Bunlardan 1 tanesinde 
hem prosedür hem işyeri veya iş ekipmanı üzerinde düzenleme, 1 tanesinde prosedür ve talimat uygulaması, 1 
tanesinde sağlık gözetimi ve eğitim, 1 tanesinde eğitim ve sağlık güvenlik işaretlerinin kullanımının yapılması 
önerilmiştir. Risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak işyeri düzenlemeleri kapsamında 2 risk için 
ergonomik düzenlemeler bulunmaktadır. Sonuç: Yapılan çalışma sonrasında belirlenen risklerin bazıları tüm 
santraller için geçerli olmakla beraber bazı riskler tesisin bulunduğu bölge, yerleşim planı, tesisin kapasite-
si, tesiste kullanılan ekipmanların üretim zamanına bağlı olarak teknolojik ve mevzuatlarda belirtilen sağlık 
güvenlik önlemlerini taşıyıp taşımaması gibi nedenlerden dolayı farklılık gösterebilecektir. Örnek olarak ele 
alınan tesis için belirlenen riskler için önerilmiş kontrol tedbirleri uygulandığında 10 adedi olası risk diğer 33 
adet risk ise önemsiz risk seviyesine düşürülmüş olacaktır. Buda işyerinde iş kazası olasılıklarını önemli ölçü-
de düşürmekle beraber daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hazır Beton Tesisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi, Risk 
Kontrol Tedbirleri
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AMAÇ, KAPSAM VE KAVRAMLARDAKİ ÇELİŞKİLERİN 
ORTADAN KALDIRILMASI

Ömer GÜLTEKİN1, Can DEMİREL2

Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü  
Lüleburgaz / Kırklareli 

candemirel@klu.edu.tr, omergultekin@klu.edu.tr

ID: 369 K: 341

Öz: Giriş: İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan çalışmalar olarak bilinen iş sağlığı ve 
güvenliği kavramlarının, doğru olarak ortaya konulamaması, amaç ve kapsamının net olarak belirlenmemesi 
bu alanda yapılan çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. . İş sağlığı ve güvenliğinde zamanla değişen kav-
ramlarda eski ifadelerin kullanılması, kavramlar içinde geçen kelimelerden yola çıkılarak tanımlama yapılması 
doğru algıyı yıkmakla birlikte amacından da saptırmaktadır. Amaç: İş sağlığı ve güvenliği alanında yer alan 
kavramların, kapsamının doğru şekilde ortaya konularak amacına hizmet etmesinin sağlanması. Kapsam: İş 
sağlığı, iş güvenliği kavramları, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve kapsamı olarak belirlenmiştir. Yöntem: Bu 
araştırmada örnekleme için Bursa ilinde hizmet veren ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışan iş güvenliği 
uzmanlarının görevleri itibariyle verdikleri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi notları, ülkemizde 
akademik düzeyde yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği kitapları, bu kitapların alıntı yapıldığı makale-
ler ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu başta olmak üzere kanuna dayalı mevzuatlar incelenerek, iş 
sağlığı ve güvenliğine dair tanımlar, amacı ve kapsamı gibi konular incelenerek karşılaştırılmıştır. Bulgular: 
Mevzuatta geçen herhangi bir tanım olmamakla beraber incelenen kaynaklarda kelimenin anlamına göre ta-
nımlama yapılan iş sağlığı, amacından sapan bir kavram olarak karşımıza çıkar. İş sağlığı ile ilgili yapılan ta-
nımlamaların çoğunda sağlık yönünden yapılması gereken sağlık muayenesi, sağlık gözetimi ile sağlık tanımı 
anlatılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin geçmişine baktığımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak karşımıza 
çıktığını görüyoruz. Burada ki işçi sağlığı kavramında işçinin iyilik hali olarak tanımlanması ve bunun içinde 
sağlık çalışmalarının anlaşılması normal olarak karşılanabilir. ILO tarafından yapılan İş sağlığı tanımında, 
çalışan sağlığı yerine daha kapsamlı bir ifadeyle işin çalışana, çalışanın işe uygun hale uygun hale getirilme-
si olarak tanımlanmıştır. İş güvenliği kavramı için çok çeşitli tanımlar yer almakla beraber genel anlamı ile 
çalışma ortamından kaynaklı tehlikeler ile birlikte bu tehlikeler doğacak risklerin analizi, değerlendirilmesi 
ve ortadan kaldırılması veya ortaya çıkmaması için alınacak önlemler için yapılan çalışmalar bütünü olarak 
tanımlanmıştır. Araştırmada İş sağlığı ve güvenliği amacının özellikle Çalışanlara verilen eğitimlerde “insanın 
en temel hakkı yaşam hakkıdır diye başlayarak eğitim sonunda makinaların araç ve gereçlerin korunması ile 
sona erdiği görülmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği için hazırlanmış afişlerde iş güvenliği makine, araç 
gereç yanında üretim güvenliğini korur gibi ifadelerde yer almaktadır. Bunların yanında iş güvenliği kapsamı 
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yanlış algılanmış olmalıdır ki müşteri odaklı çalışan bazı firmaların içerisinde müşteri iş güvenliği talimatna-
mesi olduğu görülmüştür.   Sonuç: Yapılan araştırma ve incelemelerde bu alanda kavram kargaşasına en çok 
maruz kalan iş sağlıdır. İş sağlığının ILO tarafından yapılan tanımında geçen işin insana, insanın işe uygun 
hale getirilmesi ifadesi iş sağlığının en yalın ve doğru tanımdır. Bu tanımda bize gösteriyor ki iş sağlığının 
işçi sağlığı için yapılan sağlık gözetimi, takibi ve reçete yazmaktan çok daha derin ifadeler barındırmaktadır. 
İş sağlığının çalışanın sağlığı anlamında düşünülerek iş yeri hekimlerinin sorumluluğunda olduğunun göste-
rilmesi ne kadar yanlış ise yine iş güvenliğinin teknik tehlikeler olarak algılanarak sadece iş güvenliği uzman-
larının sorumluluğunda gösterilmesi de bir o kadar yanlış bir algıdır. İş güvenliğinin çalışanların sağlıklarının 
korunması yanında işletmeyi, makine ekipmanları koruduğu, üretimin kalitesini arttırdığı, işletmeyi prestijli 
kıldığı gibi olumlu katkıları olabilse de bunlar hiçbir zaman amaç olarak gösterilmemelidir. İş sağlığı ve gü-
venliğinde kavramların amacının yanında kapsamının doğru algılaması gereklidir. Amaçtan yola çıkarak kap-
samının belirlenmesi çok daha doğru olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği çalışanları korumaktır. Burada herhangi 
bir işyerinde çalışanlar haricinde müşteri, misafir, ziyaretçi vb gibi kişilerde bulunabilir. Örneklerde olduğu 
gibi çalışan dışındaki kişilerin bir işyerinde bulunması ve onların o alanlarda korunması iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında değerlendirilemez. İş Sağlığı ve Güvenliğinin merkezinde çalışan vardır. Bu nedenle, İş sağlığı ve 
güvenliğinin kavramlarının genel manada iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılan çalışmalar 
olarak düşünüldüğünde (iş kazası ve meslek hastalığı tanım ve kapsamı 5510 sayılı kanunda yer alan şekliyle 
değerlendirilmelidir),  burada tek ve nihai bir amaç ortaya çıkar, o da çalışan sağlığının korunmasıdır.    

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Amaç, Kapsam, Kavram
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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN OLASI ETKİLERİNİN PROBİT MODELLERLE 
İNCELENMESİ

Merve ERCAN KALKAN1, Kadriye OKTOR2 ve Necmi ÖZDEMİR3

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 
Kocaeli / Türkiye

merve.ercan@kocaeli.edu.tr

ID: 368 K: 125

Öz: Giriş: Büyük endüstriyel kazalar, tehlikeli madde üreten, bunları depolayan, işleyen ya da transfer eden 
bir işletmede yaşanabilecek, olayın gerçekleştiği bölge ile sınırlı kalmayarak yıkıcı etkilere neden olabilecek 
ve felaket olarak nitelendirilebilecek boyuttaki istenmeyen olaylardır. Bu tür olayların gerçekleşme olasılıkları 
düşük, ancak gerçekleşmesi halinde oluşturduğu etkilerin şiddeti oldukça yüksektir. Oppau (1921), Flixboro-
ugh (1974), Seveso (1976), Bhopal (1984), Meksiko (1984), Baia Mare (2000), Toulouse (2001), Ghisleng-
hien (2004), Buncefield (2005), Teksas (2005), Jaipur (2009) ve Deepwater Horizon (2010) dünya genelinde 
meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan yalnızca birkaçıdır. AFAD’ın 2014 yılında yayınladığı Büyük 
Endüstriyel Kazalar Raporu’na göre ülkemizde de 1900-2014 yılları arasında 133 adet teknolojik afet rapor-
lanmış, 5912 kişi hayatını kaybetmiş ve 278 milyon dolar ekonomik kayıp meydana gelmiştir. Büyük endüst-
riyel kazalar genellikle yangın, patlama, toksik yayılım veya bu olayların çeşitli kombinasyonları şeklinde ger-
çekleşmekte ve can kaybı, yaralanma, zehirlenme, çevresel etki ve mal kaybı ile birlikte işletmeler için önemli 
ölçüde prestij kaybına da neden olmaktadır. Bu nedenle büyük endüstriyel kazaların meydana gelmemesi için 
gerekli tüm önlemler alınmalı, ancak buna rağmen yaşanabilecek olası kazaların etkileri de acil durumların 
yönetilebilmesi için önceden öngörülmelidir. Kaza sonuçlarının öngörülmesinde kazanın gerçekleştiği yerin 
coğrafi konumu, iklim ve hava koşulları, içerik kaybına konu olan tehlikeli madde ve maddenin miktarı başta 
olmak üzere birçok değişken rol oynamaktadır. Amaç: Bu çalışma, olası büyük endüstriyel kazaların etkile-
rini belirlemek üzere probit modellerin kullanılabilirliği incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Yaşanabilecek büyük endüstriyel kazaların tesis çalışanları ve civardaki insanlar üzerine olabilecek etkileri; ve 
tesis ekipmanlarının uğrayacağı maddi zararı öngörebilmek için geçmiş kaza verileri kullanılarak oluşturulan 
sayısal modeller incelenmiştir. Bu kapsamda, probit yaklaşımı bir LNG patlaması senaryosu üzerinden çalışıl-
mıştır. Sınırlılıklar:Bu çalışmada kullanılan probit fonksiyonlar literatürde mevcut olan ve uzun deneyimler 
sonucunda literatüre kazandırılan veri katsayılarını içermektedir. Ancak kazanın gerçekleştiği yerin coğrafi 
konumu, iklim ve hava koşulları dikkate alınmamıştır. Yöntem: Probit modeller literatürde birçok farklı alan-
da çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere kullanılmıştır: Bazı çalışmalarda olası trafik kazalarının etkilerinin 
öngörülmesi için probit modellerden yararlanırklen (Kockelman ve Kleon, 2002:313-321), (Quddus ve ark., 
2002:445-462), işletmelerin finansal olarak devamlılığı veya iflasının öngörülebilmesi amacıyla da probit mo-
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deller kullanmıştır (Kliestik ve ark., 2015: 850-855). Başka bir çalışmada, bir elektrik santrali projesinin de-
ğerlendirilmesinde elektrik ve yakıt fiyatlarındaki belirsizliği dikkate almak üzere probit modellerin kullanımı  
incelenmiştir (Miyauchi ve Misawa, 2013:1-5). Diğer yandan çölyak hastalarının ölüm olasılıklarını logit ve 
probit modellerle öngören çalışmalar da mevcuttur (Šimpach, 2012: 67-80). Ayrıca probit ve logit modellerin 
stratejik yönetim alanında kullanılabileceği de bilinmektedir (Hoetker 2007:331-343). Toksikoloji alanında 
probit modellerin risk değerlenirmesinde kullanıldığu çalışmalar mevcuttur (Fine ve Bosh, 2000:375-382). 
Proses güvenliği alanında da aşırı basınç (overpressure) kaynaklı domino etkilerinin kantitatif değerlendirme-
sinde kullanılmakta olan probit modellerin gözden geçirildiği çalışmalar bulunmaktadır (Cozzani ve Salzano 
2004:67-80). Probability (olasılık) ve unit (birim) kelimelerinin birleşiminden oluşan probit kelimesi litera-
türe olasılıksal hesaplama aracı olarak geçmiştir. Bir değişkenin diğer değişken veya değişkenlerle ilişkisinin 
matematiksel fonksiyonlarla ifade edilmesi olarak tanımlanan regresyon, probit yaklaşımın da temelini oluş-
turmaktadır. Probit yaklaşımda kullanılmakta olan fonksiyon ise standart normal kümülatif dağılımın tersidir. 
Literatürde yangın, patlama ve toksik yayılımlar için doz – etki (dose – responce) ilişkisi temelli probit para-
metreler mevcuttur. Isı, basınç, radyasyon, patlama ve ses maruziyetleri başta olmak üzere bir dizi maruziyet 
türü için doz-etki eğrileri de çizilebilir. Ancak hesaplama amaçlı yaklaşımlarda eğriler kullanışlı değildir; bu 
nedenle, analitik denkliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada da, senaryo edilen LNG patlamasının so-
nuçlarının farklı mesafelerde bulunan insanlar üzerine etkileri ön görülmüştür. Bulgular: Senaryo edilen olay 
yerinde bulunmakta olan popülasyonun termal radyasyon nedeniyle uğrayacağı zarar tahmin edilmiş ve oran-
sal olarak sırayla birinci derece yanık oranlarını ikini derece yanık ve ölümcül yanık verileri izlemiştir. Sonuç: 
Söz konusu senaryoda, LNG’nin belirli bir mesafede bulunan insanlar üzerine olan ölümcül etkileri ve birinci 
veya ikinici derece yanık olasılıkları probit fonksiyonlar yardımıyla tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
yöntem acil durumların yönetilmesinde ve olası istenmeyen kazaların sonuçlarının öngörülmesinde hızlı ve 
faydalı sonuçlar sağlacaktır. Bu tür istenmeyen olayların meydana gelmemesi ise ancak kazaları önlemenin 
esas olduğu bilinciyle izlenecek proaktif yaklaşımlarla sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Endüstriyel Kaza, Probit, Patlama
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DALAMAN İLÇESİNDEKİ DEVLET OKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÇALIŞMALARI

Ebru EFE ÖZÇAM

Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla / Türkiye

efeebru@yahoo.com

ID: 367 K: 388

Öz: Giriş: MEB 2014/16 Genelge ile Milli Eğitim Bakanlığı tüm okul ve kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kültürünü oluşturmaya başlamıştır. Yıllık Planlar ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yazıların rehberliğinde 
gerekli tüm iş ve işlemler okul ve kurumlarda titizlikle yapılmakta ve takip edilmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014/16 sayılı genel-
gesinde belirtildiği üzere okullar ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurumlar için de geçerli olan 
hükümler içermektedir MEB’e bağlı okul ve kurum müdürleri işveren; öğretmen, memur, hizmetli, VHKİ, 
çırak, stajyer… vb. ise çalışan kapsamında olup, 6331 sayılı yasanın kendileriyle ilgili kısımların tamamından 
sorumludurlar. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı’nın görevlendirilmesi valilikler tarafından yapılmakta-
dır. Okullarda oluşturulacak OSGK (Okul Sağlık ve Güvenlik Kurulu) “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusundaki 
kontrol mekanizmasıdır. Okullardaki İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları MEB tarafından hazırlanan ISG Okul 
Rehberine göre gerçekleştirilmektedir. Okul ortamındaki önlenebilir ve öngörülebilir bütün risklerin tespit 
edilip önlemlerin alınması için “iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” amaçlı aşağıdaki iş ve işlemler yapılır:

 İSGK veya OSGK: 50 ve üzeri çalışan varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 49 ve altında çalışan varsa 
Okul Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulması,

 ASGK: Alan Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulması (Meslek Liselerinde),

 Çalışan temsilcisi seçimi,

 Kurul Toplantılarının (İSGK, OSGK,  ASGK) yapılması, tutanakların tutulup saklanması,

 918 Desimalli İSG Dosyasının oluşturulması ve evrakların bu dosyada muhafaza edilmesi,

 Okul/kurum İç Yönergesinin hazırlanması,

 Risk Değerlendirme Ekibi oluşturulması,

 Yıllık İSG Çalışma Planı yapılması,
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 İSGK, OSGK ve ASGK üyelerine İSG eğitimlerinin verilmesi,

 Çalışanlara İSG ve Acil Durum eğitimleri verilmesi,

 Kontrol Listelerini Oluşturulması,

 Risk Değerlendirmesi yapılması, (Kontrol listelerini kullanarak)

 Risk Değerlendirmesi sonucunda tehlikelerin bertarafı için temrin tarihli planlamak,

 Ortam Ölçümlerini yapmak-yaptırmak,

 Periyodik kontrolleri yapmak-yaptırmak,

 Acil Durum Planlarının Yapılması,

 Acil Durum Ekiplerinin belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi,

 Tatbikatların ve revizelerin yapılması,

 KKD: Kişisel Koruyucu Donanım temini,

 Formların, belgelerin ve raporların gerektiği gibi doldurulması ve muhafaza edilmesi,

 Gelen ve giden yazıların ve evrakların kopyalarının muhafaza edilmesi,

 Çalışma Ortamı Gözetimleri, yapılanların gözden geçirilmesi ve sürecin devamlılığının sağlanması,

 Öğrencilere yönelik İş Güvenliği kültürü oluşturma ve Acil Durum eğitimlerinin yapılması,

 TS ISO 9001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi belgelendirilmesini yapılması,

 Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması,

 MEBBİS ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaların okullarımızda etkili bir biçimde yapılabilmesi için öncelikle İş Güvenliği 
Kültürünü oluşturmak gerekmektedir. Kültür oluşturulurken öğrenciler çalışmaların dışında bırakılmamalıdır. 
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Köşeleri oluşturmak, İSG ile ilgili afişler, eğitimler kültürü oluşturmada ilk 
adımlar olabilir. Eğitimler ana sınıfından lise son sınıfı öğrencilerine kadar belirli aralıklarla tekrarlanan, sıkıcı 
olmaktan çok merak uyandıran, farkındalığı arttıracak ve öğrencilerin düzeylerine göre hazırlanan sunumlar-
dan oluşabilir. Her öğrencinin potansiyel çalışan olduğu düşünüldüğünde okullarda bu eğitimlerin ne kadar 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri tehlike sınıfları göz önüne alınarak, yasal 
mevzuata uygun olarak tüm çalışanlarımıza ve stajyer öğrencilerimize periyodik olarak verilmektedir. Sadece 
İş Sağlığı ve Güvenliği değil Okul Kazaları eğitimleri de hem öğrenciler hem de çalışanlar için planlanarak 
yapılabilir. 2010 yılında anasınıfında tuvaletteki lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Efe 
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Boz’un ailesinin açtığı davada İstanbul Valiliği ve MEB’in 275 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Bu-
rada okul kazalarının ne derece vahim sonuçlara varabileceğini görebiliyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü 
oluşturmada eğitimin rolü ve önemi büyüktür. İş kazalarında “Emniyetsiz Durumlar” %10’luk dilimdeyken 
“Emniyetsiz Hareketler” %88’lik kısımda yer almaktadır. Emniyetsiz hareketleri istendik “Emniyetli Davra-
nışlar” haline dönüştürmek etkili ve tekrarlanan eğitimlerle mümkün olabilir.  Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
okullarda yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında rehber olabilecek bilgileri paylaşmak, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kültürünün oluşması ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. Kapsam: Dalaman İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı resmi kurum ve okullarda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları. Sınırlıklar: Bil-
dirge tek uzman tarafından hazırlandığından sadece Dalaman ilçesindeki resmi okul ve kurumlarda yapılan 
çalışmalar yer almaktadır.  Yöntem: Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçedeki devlet okullarındaki 
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları incelenmiştir. Tarama ve bildiri için gerekli izin Dalaman İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alınmıştır. Sonuç: İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin ilk adımı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kültürünü toplumda oluşturabilmektir. Sağlıklı ve Güvenli ortamda çalıştığının farkında olan her birey 
işini çok daha verimli yapacağından okullarımızdaki verimin artmasında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları 
önemli ve gereklidir. Sadece çalışma ortamı değil aynı zamanda çocuklarımızın eğitim-ortamları da sağlıklı ve 
güvenli hale gelecektir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Kültürü, Okul



144

BİR GRUP AKADEMİSYENDE İŞ-AİLE DENGESİ VE İŞ DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Ülfiye ÇELİKKALP1, Münire TEMEL1, Şebnem BİLGİÇ2 

Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye

ucelikkalp@nku.edu.tr

ID: 364 K: 386

Öz:  Giriş: Ekonomik ve teknolojik alanda meydana gelen hızlı değişim; toplumsal hayata yansımış, iş ve aile 
yaşamlarındaki rol dağılımlarında değişimi beraberinde getirmiş, bireylerin iş ve aile alanlarında üstlenmek 
durumunda kaldıkları roller farklılaşmış ve bu durum iş-aile yaşamı çatışmalarına neden olmuştur. Araştır-
malar, tutarlı bir şekilde, işe ait faktörlerin (örn. iş yükü, uzun çalışma saatleri, ücret gibi) iş-aile çatışmasını, 
aileye ait faktörlerin (örn. yaş, çocuk sayısı, aile ilişkileri gibi) ise aile-iş çatışmasını daha güçlü bir şekilde 
açıkladığını göstermektedir. İş ve aile arasındaki etkileşimden kaynaklanan iş-aile çatışmalarının neden olduğu 
sorunlar sadece bireyin ailesini değil aynı zamanda çalışanının çalıştığı organizasyonu ve hatta toplumu et-
kilemektedir. Stres düzeyinin artması, işte ve evde performansın azalması, iş yaşamından ve aile yaşamından 
duyulan doyumun azalması bu sonuçlardan yalnızca bazılarıdır. Amaç: Çalışmanın amacı, bir devlet üniver-
sitesinde görev yapan akademisyenlerin iş doyumlarını ve iş aile dengelerini belirlemek, bazı değişkenlerle 
ve birbiriyle ilişkisini araştırmaktır. Sınırlılıklar: Çalışmanın bir üniversitede yapılması, katılım sayısının az 
olması ve yanıtların bildirimlere dayalı olması önemli kısıtlılıklardır.  Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, 
bir devlet üniversitesinde çalışan akademisyenler ile yapıldı. Çalışmada örneklem seçimine gidilmedi. Ça-
lışma, araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 209 akademisyen ile yürütüldü. Etik kurul ve kurum izini 
alındıktan sonra veriler Eylül 2016 - Mayıs 2017 tarihleri arasında toplandı. Araştırma için Namık Kemal 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (01.09.2016/
no:25), kurumdan ve çalışmaya katılan akademisyenlerden izin alınmıştır. Verilerin toplanmasında Minnesota 
İş Doyumu Ölçeği, İş aile, aile iş çatışması ölçeği ve sosyodemografik değişkenleri içeren bir form kullanıldı. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler (sayı, ortalama, ortanca, standart sapma) ve gruplar arasında sayısal 
değişkenlerin karşılaştırmasında bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi, değişkenler arasındaki 
ilişkinin belirlenmesinde pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 
38.45±7.94 olup %53.6’sı kadın, %69.9’u evlidir. Akademisyenlerin %15.8’i profesör/doçent, %29.7’si yar-
dımcı doçent, %31.1’i öğretim görevlisi ve %23.4’ü araştırma görevlisidir. Katılımcıların ortalama çalışma 
yılları 11.58 ±0.60 yıl, akademik çalışmalar için mesai içinde ve mesai dışı zamanlarda ortalama 7.76±.3.28 
saat zaman harcadıkları ve günde ortalama 91.19±4.56 dk ev işlerine ayırdığı tespit edildi. Katılımcıların 
%79.9’u mesleğinden, %58.9’u aldığı ücretten memnun olduğu ve %32.5’inin 0-6yaş çocuğa sahip oldukları 
belirlendi.  Akademisyenlerin iş doyum düzeyleri nötr kabul edilen 3 değerinin üzerindedir. Çalışmamızda 
erkeklerde kadınlara göre, profesör ve doçentlerde araştırma görevlilerine göre, mesleğinden ve aldığı ücretten 
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memnun olanların olmayanlara göre iş doyumu puanları anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Akademisyenlerin 
iş aile çatışması puan ortalaması, aile iş çatışması puan ortalamasından daha yüksektir. Kadınlarda, araştırma 
görevlilerinde, bilimsel çalışmalar ve ev işlerine daha fazla zaman ayıranlarda, 0-6 yaş arası çocuğu olanlarda 
iş aile çatışması puanları diğer gruplardan yüksek bulundu.  Çalışmada özellikle kadın akademisyenlerin iş 
doyumunun daha az olduğu, iş yükü ve iş aile, aile iş çatışmalarının daha fazla olduğu belirlendi. Çalışmada 
iş-aile, aile-iş çatışmaları ile iş doyumu arasında negatif bir ilişki tespit edildi. Bu bağlamda katılımcıların iş 
aile, aile iş çatışma puanları arttıkça iş doyum düzeyleri azalmaktadır. Sonuç: Çalışmada, akademisyenlerin 
iş doyumu ve iş aile çatışmaları orta düzeydedir. Ancak iş doyumu ve iş aile dengesi sosyodemografik özel-
liklerden ve birbirinden etkilenmektedir. Sağlıklı çalışma ortamı için çalışanların sorunlarıyla ilgilenilmesi 
ve çözüm üretilmesi iş doyumunun sağlanması için önem taşımaktadır. Bununla birlikte özellikle bireylerin 
iş-aile çatışması yaşamalarına engel olmak amacıyla esnek çalışma, çocuk ve yaşlı bakım merkezleri, çalışana 
yardım programları, spor ve eğlence faaliyetleri gibi uygulamalara da yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, İş Aile Çatışması, İş Doyumu 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİLDİRİMLERİNE DAYALI İŞ 
KAZALARININ İNCELENMESİ

Ülfiye ÇELİKKALP1, Filiz DİLEK2

Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye

ucelikkalp@nku.edu.tr

ID: 363 K: 386

Öz:  Giriş: Sağlık çalışanları açısından iş kazası riski oldukça önemlidir. Sağlık çalışanlar hastane ortamında 
göz ardı edilmeyecek sıklıkla iğne ucu yaralanması ve kesici delici alet yaralanması ve şiddet yaşarlar. Mey-
dana gelen bu iş kazaları sonucunda her yıl birçok sağlık çalışanı hastalanmakta, yaralanmakta hatta yaşamını 
yitirmektedir. Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmada, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin bildirimlerine 
dayalı geçirdikleri iş kazalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmanın en önemli sınır-
lılığı  sadece bir üniversite hastanesinde yapılmasıdır. Bununla birlikte respospektif olarak yapılan bu anket 
çalışmasında katılımcıların hatırlama sorunu olabilir. Fakat iş kazası strese neden olan bir olaydır ve çalışanın 
yaşadığı bu olayı hatırlaması beklenir. Yöntem: Araştırma 1 Şubat – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında bir 
üniversite hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmaya kabul eden hemşireler ile yürütülmüştür. Araştırma-
da örnekleme gidilmeden, hastanede çalışan tüm hemşirelere (190) ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak evrenin 
% 76.3’ü çalışmaya katılmıştır (n=145). Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam 
30 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Formda çalışanların sosyodemografik ve iş öyküsü özellikleri 
ile son altı ay ve son bir hafta içinde geçirilen iş kazaları incelenmiştir. Araştırma için Namık Kemal Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (04.06.2015/no: 
54) ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünden yazılı izinler alınmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS 16.0 paket programında analiz edildi. Verilerin analizinde 
Verilerin analizinde, tanımlayıcı testler (yüzde, oran, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum-maximum) 
ve ki -kare testi kullanılmıştır.  Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 26.61±5.25’tir. Hemşirelerin % 62.8’i 
lisans mezunu,  %62.8’i mesleğini beş yıldan daha az bir süredir yapmakta ve % 37.2’si de cerrahi birimlerde 
çalışmaktadır. Hemşirelerin % 59.3’ü kadrolu olup % 66.9’u vardiya çalışması yapmaktadır. Ayrıca hemşire-
lerin haftalık çalışma saati ortalama 46.16±7.21, haftalık nöbet sayısı 3.01±0.9 ve günlük ayakta kalma süresi 
ortalama 7.91±4.21 saattir. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 67.6’sının çalışma hayatında en az 1 kez iş 
kazası yaşadığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin % 28.3’ü son altı ay içinde ve % 13.1’i son bir hafta içinde bir 
iş kazası yaşadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak hemşirelerin son bir ayda kılpayı atlattığı iş kazası oranı % 
27.5’tir. Hemşireler en fazla iğne batması ve şiddet yaşamaktadır. İş kazası yaşayan hemşirelerin % 89.0’unun 
iş kazasını kuruma bildirdiği, şiddet görenlerin de %6.2’sinin beyaz kod bildiriminde bulunduğu belirlenmiştir.  
Hemşirelerin % 87.6’sı çalışma koşulları ve mesleki riskler konusunda bir eğitim aldığını ve  % 53.8’i çalışma 
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ortamlarında iş kazası geçirme riskini yüksek olarak algıladıklarını ifade etmiştir.  Hemşirelerin son altı ay 
içinde yaşanılan iş kazaları ile yaş, çalışılan servis, çalışma yılı, vardiyalı çalışma ve çalışan sağlığı ve güvenli-
ği konusunda eğitim alma durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0.05). Sonuç: 
Hemşirelerin en fazla geçirdikleri iş kazası iğne ucu yaralanması olup bunu şiddet izlemektedir. Beş yıldan az 
bir süredir çalışan, cerrahi birimlerde istihdam edilen ve vardiyalı çalışan hemşirelerde iş kazası geçirme oranı 
daha yüksek bulunmuştur. Hemşireler çalışma ortamlarında iş kazası geçirme riskini çoğunlukla yüksek olarak 
görmektedirler. Hastanede, hemşire sayısının azlığı,  çalışma saatlerinin ve nöbet sayılarının fazla olması, iş 
kazası riskini arttırmaktadır. Bu yüzden çalışma saatlerinin ve nöbet sayılarının azaltılması için şift sayılarının 
arttırılıp çalışma saatlerinin düşürülmesi iş kazalarının azaltılmasında etkili olabilir. Bu sonuçlar doğrultusun-
da hemşirelere, iş kazası, koruyucu uygulamalar ve kazaların bildirimi hakkında hizmet içi eğitimlerin sürekli 
olması da sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İğne Ucu Yaralanması, İş Kazası 
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MUTFAK VE YEMEKHANE ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİ İŞ KAZALARININ BİR NEDENİ 
OLABİLİR Mİ?

Süleyman KÖSE1, Saniye BİLİCİ2

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye

suleyman.kose@windowslive.com

ID: 361 K: 136

Öz: Giriş: Mutfak çalışanları özellikle de aşçılar, yaptıkları işin yoğun ve hızlı bir çalışma temposu gerektir-
mesi nedeniyle yüksek strese maruz kalmakta ve bu durum iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmak-
tadır. Yapılan çalışmalarda kişilerin stres düzeyi ile çalışma hayatlarında yaşadıkları iş kazaları incelendiğinde, 
sosyoekonomik düzeyi ve eğitimi durumu fark etmeksizin yüksek stres yaşayan bireylerin daha fazla iş kazası 
ile karşılaştığı belirtilmektedir. Amaç: Bu çalışma, toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda çalışan persone-
lin iş stresi durumunun geçirilen iş kazaları ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Yön-
tem: Araştırma, 20-59 yaş aralığında toplam 158 mutfak ve yemekhane çalışanında gerçekleştirilmiştir. Ça-
lışmada bireylere geçmişte yaşadıkları iş kazaları ve içeriklerine yönelik sorular ve stres düzeyini ölçmek için 
Theorell ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen İsveç iş yükü kontrol ve destek anketi yüz yüze görüşme 
tekniği ile uygulanmıştır. Ölçek 14 sorudan oluşmaktadır ve iş yükü, iş kontrolü ve sosyal destek alt bölümleri 
bulunmaktadır. Yüksek puanlar yüksek iş yükü, yüksek iş kontrolü ve yüksek sosyal desteği göstermektedir. İş 
stresi ise iş yükünün iş kontrolüne oranı olarak değerlendirilmiştir. Yüksek iş yükü ve düşük iş kontrolü duru-
munda stres düzeyi yüksek olmakta bu durumun tersi olarak düşük iş yükü yüksek iş kontrolü durumunda ise 
stres düzeyi düşük olmaktadır İş kontrolünün yüksek olduğu durumlarda motivasyonu artarak iş yükünün stres 
yaratan etkisi gözlenmemekte ve iş yükü yüksek olduğunda aktif iş durumu ortaya çıkmaktadır. İş kontrolünün 
ve iş yükünün düşük olması durumunda ise motivasyon ve verimlilik azalmakta böylece pasif iş durumu ortaya 
çıkmaktadır. Bu araştırma için 27.05.2015 tarih 63587 sayı numarası ile Gazi Üniversitesi Etik Komisyonun-
dan onay alınmıştır. Bulgular: Aşçılar, garson ve bulaşıklara göre anlamlı düzeyde yüksek iş yüküne (12,70) 
sahiptirler(p<0,05). Aşçıların iş yükü puanı ortalaması ile garsonların ve bulaşıkçıların iş yükü puan ortalaması 
(sırasıyla 12,70±1,96, 11,51±233, 12,46±2,37) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). İş kontrolünde meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmezken iş 
kontrolünün alt boyutları olan beceri kullanımı (p<0,01) ve karar verme serbestliği (p<0,01) boyutlarının is-
tatistiksel olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. Yapılan işlerin tekrarlayıcı işler olması ve günlük yapılan 
işlemlerde çeşitlilik olma durumuna göre beceri kullanımı ve karar verme serbestliğini etkilemektedir. İş stre-
si istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber en yüksek olarak aşçılarda bulunmuştur(12,70). Gibbsons 
(2007) tarafından aşçılarda stres düzeyini ve bunun altında yatan faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir 
çalışmada, aşçıların stres düzeyi yüksek bulunmuş, yüksek iş yükü, kendini değersiz hissetme, iletişim prob-
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lemleri ve fiziksel şiddet tehditi yüksek iş stresinin altında yatan faktörler olarak saptanmıştır. Çalışma kap-
samında yüksek iş stresi yaşayan bireylerin aktif iş ve pasif iş durumunda olanlar ile düşük iş stresine sahip 
olan bireylere kıyasla daha fazla iş kazası geçirme oranına sahip olduğu saptanmıştır (%69,6). Ancak bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  Tartışma ve Sonuç: Çalışma kapsamında yüksek iş stre-
si yaşayan bireylerin pasif ve aktif iş durumunda olanlar ile düşük iş stresine sahip bireylerden daha yüksek 
oranda iş kazası geçirdiği saptanmıştır. Mutfaklarda mevcut çalışan personelin ve/veya işe yeni alınacak olan 
personellerin kurumsal olarak belirlenen iş analizleri çerçevesinde değerlendirilerek ilgili çalışma alanlarına 
istihdam edilmesi ve oryantasyonlarının yapılması, hizmet içi eğitimlerde stres yönetimi gibi bireyin iş perfor-
mansı ve kişisel gelişimini destekleyici eğitim konularına da yer verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Stres, İş Güvenliği

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Saniye BİLİCİ tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında yapılmış Süleyman KÖSE’nin “Toplu beslen-
me hizmetleri çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile beslenme durumunun değerlendirilmesi” 
konu Başlıklı, Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
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MUTFAK VE SERVİS PERSONELİNDE GÖRÜLEN KAS İSKELET SİSTEMİ 
RAHATSIZLIKLARI İLE BKI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK 

BİR ARAŞTIRMA

Süleyman KÖSE1, Saniye BİLİCİ2, 
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ID: 361 K: 136

Öz: Giriş: Kas iskelet sistemi ağrıları günümüzde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sağlık 
sorunlardan birisi haline gelmiştir. Toplu beslenme çalışanlarında özellikle üretim sahasında ve bulaşık yıkama 
alanlarında ağır yüklerin kaldırılması, uzanma, gün boyu ayakta kalma gibi faaliyetler nedeniyle kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının sıklıkla görüldüğü bildirilmektedir. Amaç: Bu çalışma toplu beslenme hizmeti veren 
kurumlarda çalışan personelin geçirmiş olduğu kas iskelet sistemi ağrılarının BKI ile ilişkisinin belirlenmesi 
amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma, Ankara il merkezinde bulunan bir üniversiteye bağlı 
mutfak ve yemekhanelerde çalışan 20-59 yaş aralığında toplam 158 birey (67 aşçı, 50 bulaşıkçı, 41 servis 
personeli) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespitinde Kuarinko ve ark. ta-
rafından geliştirilen Nordic Kas-İskelet Sistemi Anketi yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Çalışma 
kapsamına alınan bireylerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri uygun yöntemlerle bizzat araştırmacılar 
tarafından yapılmıştır. Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) sınıflandırmasına göre değerlendirilmiştir. Bu araştırma için 27.05.2015 tarih 63587 sayı numarası 
ile Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan onay alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda aşçıların %71,6’sı 
garsonların %85,4’ü ve bulaşıkçıların %82,0’si kas iskelet sistemi ağrıları olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 
araştırmada bireyler en çok bel ağrısı (%48,0), boyun ağrısı (%41,1) ve omuz ağrısı (%36,1) yaşadıklarını 
belirlenmiş, boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrı yaşanma durumu sırasıyla aşçılarda %37,3, %22,4, %23,9 
garsonlarda %48,8, %46,3, %36,6 ve bulaşıkçılarda %40,0, %46,0, %42,0 olarak saptanmıştır. Bel, kalça ve 
uyluk bölgesinde ağrı yaşanma durumu sırasıyla aşçılarda %47,8, %17,9, %23,9, garsonlarda %56,1, %9,8, 
%19,5 ve bulaşıkçılarda %42,0, %20,0, %30,0 olarak bulunmuştur. Aşçıların %16,4’ü, garsonların %19,5 ve 
bulaşıkçıların %30 ayak ve ayak bileğinde ağrı yaşadığını bildirmişlerdir. Kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan 
aşçıların % 27,1’inin BKI değerleri normal, %52,1’inin hafif şişman ve %20,8’inin şişman olduğu belirlen-
miştir. Kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan garsonların %37,1’i hafif şişman, %14,3’ü şişman ve %2,9’u aşırı 
şişmandır. Kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan bulaşıkçıların ise %26,8’i hafif şişman, %36,6’sı şişman ve 
%4,9’unun aşırı şişman olduğu saptanmıştır. Tartışma ve sonuç: Toplu beslenme çalışanlarında özellikle 
üretim sahasında ve bulaşık yıkama alanlarında ağır yüklerin kaldırılması, uzanma, gün boyu ayakta kalma 
gibi faaliyetler ve özellikle BKI’ deki artışlar nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklıkla görüldü-
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ğü bildirilmektedir. BKI’nin her bir birimlik artışı kas iskelet sistemin ağrıları görülme riskinde artışa neden 
olmakta ve obez bireylerde, kilo vermenin kas iskelet sistemi ağrıları ile pozitif ilişkili olduğu, kilo verenlerin 
kas iskelet sistemi ağrılarının hafiflediği bildirilmiştir. Bu çalışmada bireylerin %78,5’inde kas iskelet siste-
mi ağrılarının olduğu, şişman grupta olan bireylerde (BKI:≥30) kas iskelet sistemi ağrıları görülme oranının 
%66,1 olduğu saptanmıştır. Obezite pek çok sağlık sorunlarına zemin hazırlamakta olup artan BKI kas iskelet 
sistemine yaptığı baskı nedeniyle de kas iskelet sistemi ağrılarını da arttırabilmektedir. Özelikle morbid obez 
kişilerde 6-10 kg kilo kaybının bel, ayak bilekleri ve ayak ağrılarını azalttığı bildirilmektedir. Bireylerin yeterli 
ve dengeli beslenme ile ideal vücut ağırlığına ulaşacak bir beslenme programına uyum sağlamaları kas iskelet 
sistemi ağrılarının azalması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kas İskelet Sistemi, Meslek Hastalığı, Obezite, BKI

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Saniye BİLİCİ tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında yapılmış Süleyman KÖSE’nin “Toplu beslen-
me hizmetleri çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile beslenme durumunun değerlendirilmesi” 
konu Başlıklı, Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş 
olanlarda dahil, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan endoparazitleri biyolojik risk etmeni olarak ad-
landırılır. Biyolojik risk etmenleri, meslek hastalığına neden olan etmenler arasında D grubu bulaşıcı etmenler 
olarak incelenir. İşyerlerinde fiziksel etmenler ve kimyasal etmenler çalışanların sağlığını etkiler. Fakat biyolo-
jik etmenler kişinin sadece kendisini değil bulaştırıcılığından dolayı tüm toplumun sağlığını etkiler. İş Sağlığı 
ve Güvenliği yasası gereği, işyerlerinde risk analizi yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda sağlık 
kurumlarının biyolojik risk analizleri yapılmaktadır. Fakat diğer işyerlerinde ve okullarda biyolojik risk analiz-
lerine ya da biyolojik risklerle ilgili yeterli kaynağa rastlanamamaktadır. Oysaki okullar gibi birden fazla işko-
lundan çalışanın bulunduğu işyerlerinde, ortak mekanların kullanımı ve kalabalık ortamlar, hijyen probleminin 
oluşmasına ve biyolojik risk etmenlerinin hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Okullar, fiziki çevresinin yeter-
sizliğinden dolayı biyolojik riskleri barındırır. TSE standartlarına göre okullarda öğrenci sayılarına göre tuvalet 
ve lavabo sayısı, sınıflarda ve okulda öğrenci başına düşen hava hacmi ve yüzey alanı belirlenmiştir.  Fakat bu 
standartlara uymayan okullar bulunmaktadır. Okullarda kantin, yemekhane ve yurtların bulunması gıda ve su 
kontaminasyonuna bağlı biyolojik risklerin oluşmasına neden olmaktadır. Okullarda öğrenciler ve öğretmen-
ler, fen ya da biyoloji laboratuvarlarında yapılan uygulamalar sırasında, meslek liselerinde atölye uygulamaları 
sırasında ve sağlık kurumlarına staja giden öğrenciler staj sırasında biyolojik riskler taşımaktadırlar. Ayrıca 
okulun genel hijyenine dikkat edilmemesi, sınıflarda nem oranının yüksek olması ve yetersiz havalandırma 
gibi sebeplerden okullarda biyolojik riskler oluşmaktadır. Araştırmamız, okullarda biyolojik risk etmenlerinin 
belirlenmesi ve alınacak önlemlerle ilgili yapılacak daha detaylı araştırmalara yol haritası olacaktır. Amaç: Bu 
araştırma, ilk ve ortaöğretim kurumlarında biyolojik etmenleri ortaya çıkarabilecek sebeplerin ve alınabilecek 
önlemlerin neler olduğunun ele alınmasıdır. Kapsam: Araştırma kapsamını İlkokullar, Ortaokullar, Anadolu 
ve Fen Liseleri ile Meslek Liseleri oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Eğitim kurumları olarak İlkokul, Ortaokul, 
Anadolu ve Meslek Liselerindeki riskler değerlendirilmiştir. Eğitim kurumu olarak Anaokulları, Üniversiteler 
incelenmemiştir. Yöntem: İlk ve ortaöğretim eğitim kurumlarında biyolojik risklerin neler olduğunun araş-
tırılması için 29 kaynak taranmıştır. Bu kaynaklardan elde edilen bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultu-
sunda okullarda biyolojik risklerin neler olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca okullarda yapılan risk analizleri 
hastane mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları risk analizleri incelenmiştir. Bulgular: Okullar, kalabalık 
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ortamlar olduğu için okul çalışanları ve öğrencilerde solunum yolu enfeksiyonları, mide bağırsak sisteminde 
ise su ve gıdalarla bulaşan Tifo, Dizanteri ve Hepatit A gibi enfeksiyonları oluşabilmektedir. Ortak kullanılan, 
tuvalet musluklarında, lavabo musluklarında E. Coli bakterisine rastlanmıştır. Bunun nedeni herkesin temas et-
tiği bölgeler olan lavabo musluğu gibi yerlerin temizliğine ve kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmemesidir. 
Ayrıca okullarda tuvalet ve lavobo sayılarının TSE standartlarına göre belirlenen kişi sayısına göre sayılarının 
yetersiz olması, daha fazla kişinin lavabo ve tuvaletleri kullanmasına ve bakteri üremesine neden olmaktadır. 
Okullarda nezle ve grip etkeni olan Streptococcus sp. suşları ve nörüvirüsler bulunmaktadır. Helicobacter sp. 
kalabalık ve temiz olmayan koşullarda ürediği için okullarda bulunduğu düşünülmektedir. Okullarda nem ve 
havalandırmanın yetersiz olmasına bağlı küf mantarları üremekte ve bu mantarlar öğretmen ve öğrencilerde 
alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. Okul kantinlerinden dolayı okullarda Salmonella sp. bakterisi gıda 
zehirlenmelerine neden olmaktadır. Legionella sp. bakterisi su orjinli olduğundan okullarda bulaşma ihtimali 
olan bir bakteridir. Okullarda biyoloji laboratuvarlarında bitki ve hayvan ektraksiyonu, doku örneklerinin in-
celenmesi ya da besi yeri hazırlanması sırasında biyolojik riskler ortaya çıkmaktadır. Sağlık kurumlarına staja 
giden öğrencilerin deneyimsiz olmaları nedeniyle hepatit B gibi kanla bulaşan hastalıkları taşıma riskleri bu-
lunmaktadır. Sonuç: Okullar birçok biyolojik etmenin bulunduğu ve enfeksiyonların hızlı yayıldığı alanlardır. 
Avrupa’ da DSÖ tarafından Sağlığı Geliştiren okullar Projesi 1991 yılında başlatılmış ve Türkiye bu projeye 
1994 yılında dahil edilmiştir. Okullarda okul sağlığı uygulamaları gereği okul çevresi sağlığı, öğrencilerin 
eğitimi, öğretmenlerin sağlığı, bulaşıcı hastalıklar konularında çalışmaların yapılması gerekir. Bununla ilgili 
okul sağlığı mevzuatının dağınık olması nedeniyle okullarımızda yeterli düzeyde çalışma yapılmamıştır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği yasası dahilinde okullarda risk analizleri yapılması 2012 yılından itibaren zorunlu tutul-
muştur. Fakat biyolojik etmenli riskler yalnızca sağlık kurumları tarafından üzerinde durulan riskler olarak ele 
alınmıştır. Okullarda, iş sağlığı yasası ve okul sağlığı mevzuatı uyarınca biyolojik risk analizlerinin yapılması 
ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Böylece koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçası olan okullarda okul 
sağlığı hizmetlerinin işlemesine destek olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Risk Etmeni, Hijyen, Risk Analizi, Okul Sağlığı
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BURSA İL MERKEZİNDEKİ KAMU LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞİTME 
PROBLEMLERİ

Ayşe Betül YAPA ÇELİK1, Nalan AKIŞ2

Bandırma Toplum Sağlığı Merkezi, Balıkesir / Türkiye

drakis@uludag.edu.tr
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Öz: Giriş: İşitme bozukluğu, gürültünün çoğu zaman 80 dB (A) ya da daha yüksek seviyelere ulaştığı birçok 
endüstriyel işyerinde tanımlanmış bir risktir. Okullarda bu gürültü seviyesine sık ulaşılmasa bile, okulların 
da gürültülü çalışma yerleri olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. Öğretmen ve öğrencilerin Dünya 
Sağlık Örgütünün (DSÖ) eğitim kurumları için belirlemiş olduğu, kabul edilebilir değerin çok üzerinde ve 
eğitim-öğretim ortamını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde gürültülü ortamlarda bulunduğu gösterilmiştir. 
Gürültünün öğretmenlerde ses bozukluğu, yorgunluk, stres, uyku bozukluğu gibi fiziksel ve zihinsel sorunlara 
neden olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak gürültünün öğretmenlerde işitme kaybına yol açabileceğini 
gösteren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı daha yüksek sese maruz kalan müzik 
öğretmenleri ve anaokulu öğretmenleriyle ilgilidir. Çoğunlukla risk seviyesinin altında bir gürültüye maruz 
kalan bir grup olarak görülen öğretmenlerin, daha fazla gürültüye maruz kalmış endüstri çalışanlarıyla benzer 
işitme işlev bozukluğuna sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışmada da yer alan 48 öğretmenin üçte biri 
de anaokulu öğretmenidir. Literatür taramasında öğretmenlerde işitme bozukluğuyla ilgili yapılan çalışmala-
rın anaokullarında, ilköğretim okullarında ya da müzik öğretmenleri gibi spesifik branşlarda yapıldığı, daha 
büyük yaş grubunda olan çocukların okuduğu liselerde çalışma olmadığı görülmektedir. Amaç: Bu çalışmada 
amacımız iki farklı türde kamu ortaöğretim kurumunda (lise)  (mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu - genel 
ortaöğretim kurumu) çalışan öğretmenlerin çalıştıkları ortamdaki gürültü düzeyi ile ilgili düşüncelerini,  işit-
meyle ilgili şikâyetlerini, saf ses odyometre test sonuçlarını ve ilişkili faktörleri değerlendirmektir. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Bursa il merkezinde bulunan 95 kamu lisesinde çalışan 5997 öğretmen oluş-
turmaktadır.  Örneklemini ise bu okullar arasından rastgele örnekleme yöntemle seçilmiş 10 lisede çalışan 
576 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma 10 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Tarama odyometresi yapıldığı için 
öğretmenlere ‘kesin işitme kaybı’ tanısı konulamamıştır.  Odyometre sonucuna göre ‘olası işitme kaybı’ tanısı 
alan öğretmenlere, kesin tanı konulabilmesi için Kulak Burun Boğaz uzmanına gitmesi önerilmiştir. Yöntem: 
Araştırmada örneklem hacmi ‘evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda kullanılan formül’ kullanılarak 
belirlenmiştir. Okulların seçiminde; merkez ilçelere göre tabakalandırılmış, öğretmen sayılarına göre ağır-
lıklandırılmış, rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 5’i 
meslek 5’i genel lise olmak üzere 10 okulda, 576 öğretmende yapılmıştır.  Ancak öğretmenlerin %80.2’si 
(n:462)  ile görüşülebilmiştir. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır: 1. Araştırmada katılımcıların demografik 
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özelliklerinin,  okulda algıladıkları gürültü düzeyinin, son bir yılda işlerinden kaynaklandığını düşündükleri 
işitmeyle ilgili yakınmalarının belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. 2. Araştırıcı tarafından otoskop-
la  (Riester Pen- Scope otoskop 2056) kulak muayenesi yapılmıştır. 3. İki ayrı Ortak Güvenlik Sağlık Birimi 
(OSGB) tarafından, gezici iş sağlığı aracı içinde saf ses  tarama odyometresi (Interacoustics AS216 Screening 
Audiometer ve Interacoustics AD226 Diagnostic Audiometer) yapılmış;  250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 
Hz’de hava yolu işitme eşikleri ölçülmüştür. Odyometrede 500, 1000 ve 2000 Hz ölçümlerinin aritmetik or-
talaması ‘saf ses ortalaması’ olarak kabul edilmiştir. DSÖ’nün işitme bozukluğu sınıflamasında kullandığı 
saf ses ortalaması eşik değer olarak kabul edilmiş ve 25dB’in üzeri patolojik olarak değerlendirilmiştir. Buna 
göre ölçüm sonuçları 3 grup olarak raporlanmıştır: 1. İşitmesi normal olanlar 2. 4000-8000 Hz’de işitmesinde 
kayıp olanlar 3. 500-2000 Hz’den itibaren işitmesinde kayıp olanlar. Tarama odyometresi ücretleri araştırıcı 
tarafından karşılanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ve-
rilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve çoklu lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.  Bu araştırma 
için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 26.05.2015 tarih ve 2015-11/29 
sayılı karar ile izin alınmıştır. Araştırma için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğretmenlerin %49.6’sı (n: 229) meslek lisesinde, %50.4’ü (n: 233) genel lise-
de çalışmaktadır. Öğretmenlerin %48.9’u kadın, %51.1’i erkektir. Erkek öğretmenlerin yaş ortalaması kadın 
öğretmenlerden anlamlı olarak yüksektir  (sırasıyla 43.3±6.8 yıl,  39.9±6.4 yıl, p<0.000). Meslek liselerinde 
çalışan öğretmenlerin %44.1’i, genel liselerde çalışan öğretmenlerin ise %30.9’u çalıştıkları okul ortamının 
çok fazla/ fazla gürültülü olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin % 6.3’ü çok sık ya da sık kulak çınlaması 
şikayeti olduğunu bildirmiştir. Öğretmenlerin %18.4’ü telefonla konuşurken ya da yüzyüze iletişimde işitme 
sorunu yaşamaktadır.  İşitme sorunu yaşadığını söyleyenlerin %29.4’ü sorununun işiyle ilgili olduğunu düşün-
mektedir. Öğretmenlerin %21.9’nun en az bir kulağında buşon saptanmıştır. Öğretmenlerin %71’inin saf ses 
odyometre sonuçları normaldir. Öğretmenlerin %24.2’sinin 4000-8000 Hz’de, %4.8’nin ise tüm frekanslarda 
en az bir kulağında işitme kaybı saptanmıştır. Öğretmenlerin odyometre sonuçları ile yapılan Çoklu Lojistik 
Regresyon Modeli Tarafından Tahmin Edilen Odds Oranlarına göre 40 yaşın üstündekilerde 3.99 kat, erkek-
lerde 2.29 kat, sık kulak çınlama şikayeti bulunanlarda 3.74 kat daha fazla ‘olası işitme kaybı’ bulunmuştur. 
Okul ve branş türünün  (meslek- kültür dersi) etkisi olmadığı görülmüştür. Sonuç: Beş öğretmenden birinin 
en az bir kulağında buşon vardır. Erkek öğretmenlerde, 40 yaşın üzerindeki öğretmenlerde ve sık kulak çınla-
ması olan öğretmenlerde olası işitme kaybı daha fazladır. Sık çınlama varlığı işitme kaybı açısından ön bulgu 
olabilir.  Öğretmenlerin periyodik işitme muayenelerinin yapılması işitme kayıplarının erken saptanmasında 
önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Odyometre, İşitme 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç Dr. Nalan AKIŞ tarafından danışmanlığı yapılan Uludağ Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapılmış/yayınlanmış Dr. Ayşe Betül ÇELİK YAPA’nın ‘Bursa İl 
Merkezinde Kamu Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Sağlık Durumu Ve İşitme Problemleri’  Konu Başlık-
lı, Uzmanlık Tez çalışmasından türetilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’NİN (ENDÜSTRİ 4.0) İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ PROAKTİF 
YAKLAŞIMINDAKİ YERİ“YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE VİNÇ GÜVENLİK SİSTEMİ”

Cengiz KAYIŞKAN

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tuzla / İstanbul

cengiz.kayiskan@assanaluminyum.com

Öz: Girişi: Birinci sanayi devrimi, 18. yüzyılın sonlarında suyun gücünden yararlanılarak çalışan makinaların 
ve buhar gücünün daha fazla kullanıldığı dönemdir. 20. yüzyılda elektriğin kullanımı ile sanayide yeni bir adım 
atılmıştır. İkinci sanayi devrimi olarak nitelendirilen bu dönemde elektrik ile çalışan makinalar geliştirilmiştir. 
1970’lerin başında üçüncü sanayi devrimi gerçekleştirilmiştir. Elektronik ve bilgi teknolojileri otomasyonu sa-
nayide kullanılmaya başlanmıştır. Programlanabilir akıllı kontrol cihazı (PLC) geliştirilmiştir. Günümüzde ise 
dördüncü sanayi devrimi yani endüstri 4.0 ile; bilişim, internet entegrasyonu sağlanarak, süreçler arası ağlar 
oluşturulmaya başlanmıştır. Birinci sanayi devrimi ile birlikte, makinaların ve insanların bir arada çalışmaları 
artış göstermiştir. Başlangıçta iş kazaları üretimin bir parçası olarak görülmüş, ölümlü ve uzuv kayıplı kazalar 
uzun bir süre devam etmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insana verilen değerde artmış, iş kazalarını 
azaltmak için adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu adımların son aşaması olan dördüncü sanayi devriminde, 
cihazların aynı ağı kullanmasıyla tüm süreçlerin birbiri ile haberleşmesi hedeflenmektedir. İş güvenliği önlem-
lerinde proaktif yaklaşımı sağlayan bu imkanlanlarla iş kazalarının sayısında azalma meydana geleceği öngö-
rülmektedir. Amaç: Vincin çalışma güzergahında yüksekte yapılan çalışmalarda, vinç nedeniyle çalışanın ka-
zaya uğramasını engellemeyi amaçlayan bu çalışma; dördüncü sanayi devriminin temeli olan bilişim, internet 
entegrasyonu ve süreçlerin birbirine ağlar şeklinde bağlanmasıyla, proaktif yaklaşım sağlamaktadır. Kapsam: 
Tavan vinci kullanılan üretim alanlarında, tavan vincinin çalışma güzergahında bulunan makinaların üzerinde, 
vinç raylarında vb. yerlerde yüksekte çalışma yapılan alanlarda, yaşanabilecek kazaların önlenmesini sağla-
yan bir sistemdir. Kurulu olan sistem, çalışanın vinç nedeniyle veya başka sebepten yaşayabileceği bir kaza 
sonrasında,  acil durum müdahalesinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için olanak sağlamaktadır. Tavan vinci 
ve benzer ekipmanlar kullanılan tüm üretim alanlarında sistemin kullanılması uygundur. Sınırlıklar: “Mobil 
Etiket”in kişiye özel olarak verilmesine ve üzerinde bulundurup bulundurmadığının web uygulamasından takip 
edilebilmesine rağmen, çalışanın üzerinde bulundurması gereken “Mobil Etiketi” kendi üzerinde bulundurma-
ması halinde ana unsurlardan biri sistem dışında kalacaktır. Yöntem: Dijital ekran, network bağlantısı, mobil 
etiketler, sabit etiketler, vinç alan tarayıcı kullanılarak oluşturulan bilişim, internet entegrasyonu sayesinde tüm 
bunlar arasında ortak bir ağ oluşturulmuştur. Oluşturulan ağın daimi kontrol altında olması için web uygula-
ması mevcuttur. Web uygulaması sayesinde, sistemi besleyen tüm girdiler ve çıktılar kontrol edilebilmektedir. 
Hem yazılımsal olarak hemde başka ekipmanların sisteme eklenmesi imkanlarıyla sürekli geliştirmeye açık 
bir sitemdir. Tüm sistemin birbirine entegre olması, “Kontrol Odası”ndan her zaman izlenebilmesi ve alarm 
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ünitesi olmasıyla, sistem verimli şekilde kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın paylaşılması için kurum izni alın-
mıştır. Bulgular: Tesis geneline kurulumu yapılan sistem 4 ana unsurdan oluşmaktadır. “Koordinatör”; sabit 
bir yerde olup, enerji hattına direk, networke 4.5 G ile bağlı olarak çalışan etiketlerdir. “Sabit Etiket”; tesisin 
farklı noktalarına yerleştirilmiş, birbiri ile haberleşen, dairesel tarama yapan etiketlerdir. Ayrıca pil desteğiyle 
enerji kesintisinde dahi çalışabilmektedir. Bölge okuyucusu da denilmektedir.  Koordinatör, sabit etiketlerden 
gelen bilgileri toplayarak kaydetmektedir. Bu bilgilere web üzerinden ulaşılabilir. “Mobil Etiket” ise; perso-
nelin üzerinde bulunan, pil ile çalışan etiketlerdir. Pilin seviyesi etiket üzerinden takip edilebildiği gibi, web 
uygulaması üzerinde de takip edilebilmektedir. Sabit etiketler, Mobil etiket’lerden gelen sinyalleri toplayarak 
Koordinatör’e iletmekle görevlidir. Kontrol Odasına konulan dijital ekran üzerinde tesis krokisi mevcut olup, 
tanımlanan acil durumlar olduğunda kroki üzerinden alarm görülmektedir. Köprü vincin üzerinde bulunan vinç 
güvenlik bölgesi ekipmanı, vincin çalışması sırasında küresel bir tarama bölgesi oluşturur. Vinç kumanda pa-
nosuna kablo ile bağlı olduğundan, çalışan üzerindeki mobil etiketten aldığı sinyalle belirlenen mesafede vinci 
yavaşlatmaktadır. Çalışan için güvenli mesafeden daha fazla yaklaşması halinde vinci durdurmaktadır. Vinci 
kullanan operatör, yüksekte çalışan bu personeli fark edemediği için oluşabilecek bir kazanın önüne geçilmiş 
olmaktadır. Bununla birlikte vinç nedeniyle veya başka bir sebepten meydana gelebilecek bir kazada; bayılma, 
düşme gibi veya çalışanın alarm butonuna basarak acil durum haberi vermesi sonucu, kontrol odasına sesli ve 
ışıklı alarm gitmektedir. Bu uyarı sonrasında acil durum pozisyonuna geçen ekip, dijital ekran üzerindeki kroki 
sayesinde acil durum müdahalesi yapılacak konum ve çalışanı tespit etmekte, zaman kaybetmeden müdahale 
edebilmektedir. Sonuç: Köprü vincin çalıştığı güzergahta çalışan bir personel için, olası kazalara karşı tedbir 
alınması amaçlanmaktadır. Tesisin genelinde yaşanabilecek bu kaza türlerinden dolayı müdahale ihtiyacı olan 
çalışana, hızlı müdahale edilebilir olması, geç müdahale nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek-
tedir. Vinç güzergahında yapılan her türlü çalışmada vincin çalışana çarpmasını engellemektedir. Dördüncü 
sanayi devrimi ile birlikte; proaktif yaklaşım sergilenerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Endüstri 
4.0’ın yaygınlaşmasıyla, teknolojik gelişmelerle birlikte makinalardan gelen komutla vincin otomatik çalışma-
sı durumunda, “Vinç Güvenlik Sistemine” ihtiyaç devam etmektetir. Bakım çalışmaları devam edeceğinden, 
insansız çalışan vinç bölgelerine, bakım personeli yaklaştığında, vinci durması sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dördüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, Proaktif Önlem, İş Güvenliği, Vinç
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Öz: Giriş: Günümüzün küçük işletmeleri arasında kuaför ve güzellik salonları büyük bir yeri oluşturmaktadır. 
Kuaför ve güzellik salonlarının sayısının fazla olduğu gibi salonda çalışanlar ve bu salonlardan hizmet alan-
larda azımsanmayacak bir orandadır. Dolayısıyla bu alanlarda hijyen kurallarına uyarak çalışılmalıdır. Ayrıca 
kullanılan ekipmanların hijyenin sağlanması özelliklede 5S tekniğine göre yapılması önemlidir. Kuaför ve gü-
zellik salonlarında kullanılan ekipmanların bazıları şunlardır; tıraş bıçakları ve tıraş makinaları, makas, tırnak 
makası, törpü, bigudi saç fırçaları, boyun fırçaları, saç tokaları / klipsler, silindirler, püskürtme tabancaları, fön 
makinesi, tıraş fırçaları, havlu, cüppe, önlük,  aynalar, cımbız, pens, spatula, tarak, pamuk, manikür, pedikür 
kabı, maske, eldiven gibi ekipmanlardır. Bu ekipmanlara iş hijyeni açısından 5S tekniğinin uygulanması ge-
rekir. 5 S tekniği Japonca “S” ile başlayan ve 5 kelimenin oluşturduğu iş hijyeni uygulama aşamalarıdır. 5S 
Tekniği; işyerlerinde düzeninin sağlanması, gereksiz ekipman stokunun engellenmesi, çalışanın üretkenliğinin 
arttırılması, düzenli ve kolay ulaşılır arşivlemenin sağlanması ve malzeme/işgücü israfından kaçınılmasını 
sağlanması amaçlar. Bu aşamalar; 1. sınıflandırma (seiri), 2. düzenleme (seiton), 3 temizleme  (seiso), 4 stan-
dartlaştırma (seiketsu) ve 5. sürdürme (shitsuke) şeklindedir. Amaç: Bu araştırma kuaför ve güzellik salon-
larında iş hijyeni ve 5S tekniği uygulamasının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Kuaför ve 
güzellik salonları iş hijyeni ve 5S tekniği kapsamında değerlendirme yapılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma kuaför 
ve güzellik salonları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının kendileri ve sa-
lonlarda kullandıkları malzemeler yönünden iş hijyeni ve 5S tekniği uygulamaları kapsamında ele alınmıştır.  
Bununla birlikte ulusal ve uluslararası literatür taranarak kuaför ve güzellik salonu ile ilgili yapılmış çalışmalar 
malzemeler hijyene uyum açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Nijerya’da yapılan bir çalışmada altı saç ve 
güzellik salonundan rasgele toplanan 42 materyalden alınan numunelerde beş bakteri ve altı mantar türü belir-
lenmiştir. Ayrıca farklı bir çalışmada kuaför ve güzellik salonlarından rasgele seçilmiş malzemeler bakteri ve 
mantar varlığı açısından analiz edildiğinde dört salonun üçünden alınan tüm malzemelerde bakteri ve mantara 
rastlanmıştır. Türkiye’de yapılan bir araştırmada kuaförlerde çalışanların %22‟sinin hijyen koşullarını tam 
olarak yerine getirmedikleri belirlenmiştir. 1.Sınıflandırma (seiri); kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan 
makas, traş bıçakları ve ustura gibi kesici ve delici aletler ayrı sınıflandırılmalıdır. Fön makinası, tarak, cım-
bız gibi sık kullanılan ürünler ayrı sınıflandırılmalıdır. 2.Düzen (seiton); Saç tokaları sık kullanıldıkları için 
kolay erişilebilir bir yere yerleştirilmelidir. Manikür ve pedikür için kullanılan tırnak makası, törpü ve kaplar 
bu uygulamaya özgü bir yerde bulundurulmalıdır. Mantar bulaşı riski söz konusu olabilir. Ağda odası olmalı 
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ve her ağda uygulaması bu özel bölümde yapılmalıdır. 3.Temizlik  (seiso); kuaför ve güzellik salonlarında tek 
kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra kapalı bir çöpte depolanmalıdır. Tek kullanımlık olmayan havlu 
önlük cüppe gibi malzemeler kirlilerle temizler ayrı depolanmalıdır. 4 standartlaştırma (seiketsu); Ağda odası, 
manikür ve pedikür odası ve saç işlemleri odası ayrı ayrı olmalı ve bu odalarda farklı işlemler uygulanmama-
lıdır. 5. disiplin (shitsuke); her işlem için belirlenen odalardaki saç kesimi, ağda ve manikür-pedikür işlemle-
ri için kullanılan malzemeler sadece uygulama alanında bulundurulmalı buralardan dışarı çıkartılmamalıdır. 
Sonuç:  Bu bulgulara göre kuaför ve güzellik salonlarında hijyen uygulamalarının beklenen standartların çok 
altında olduğu açıktır. Dolayısıyla tek kullanımlık aletlerin kullanılması ve malzemelerin hijyeni, çalışanların 
ve hizmet alanların sağlıklarının korunması için 5S tekniğinin kullanılması çalışmanın önerisidir.

Anahtar Kelimeler : Kuaför, Güzellik Salonu, İş Hiyjeni, 5S Kuralı



160
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Öz: Giriş: Bu çalışmanın konusu sağlık kurumlarında iş sağlığı ve iş güvenliğinin alt bileşenlerinden hasta 
bina sendromunun sağlık çalışanları üzerinde etkileridir. Çalışmanın amacı hasta bina ve hasta bina sendromu-
nun kavramsal çerçevesinin oluşturulması, hasta bina sendromunun semptomları, sendromlarının değerlendi-
rilmesi ve hasta bina sendromunun önüne geçilmesinin yanında sağlık kurumlarında iş sağlığı ve iş güvenliği 
kapsamında hasta bina sendromunun sağlık çalışanları üzerinde etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma lite-
ratür taramasının yanında sağlık çalışanları üzerinde yapılan anket çalışmasıyla desteklenmiştir. Amaç: Sağlık 
dağıtan kurumlarda çalışanların, işlerini yaparken sağlıklarının kötü etkilenebilecekleri birçok durumdan bir 
tanesi de “Hasta Bina Sendromu”dur. Bu araştırma sağlık sektörünün verdiği etki ile hasta bina sendromunun 
sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin rakamsal boyutlarını anket çalışması ile destekleyerek ülkemiz adına 
dikkat çekecek bir çalışma ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evreni Türkiye’de Gazian-
tep ilinde faaliyet gösteren özel hastane çalışanlarını kapsamaktadır. Anketi dolduran katılımcıların, kişisel 
bilgi envanteri ve ölçek sorularından oluşan ölçme araçlarını içten ve doğru olarak yanıtlayacakları varsayıl-
mıştır. Araştırmanın örnekleminin evreni uygun olarak yansıttığı varsayılmıştır. Çalışmaya alınan 190 kişi üze-
rinde cinsiyet, medeni durum, yaş çocuk sahibi olma, eğitim durumları, kurum içi görevleri, binada kaç yıldır 
çalıştıkları, herhangi alerjik rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı. Ortamdaki stres, ortamdaki gürültü düzeyi, 
çalışma alanındaki belirli rahatsızlıklar, hava kalitesi ve kişisel değerlendirmeler hakkında sorular sorulmuştur. 
Anket çalışmasındaki bulgular tablolar halinde değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışma Türkiye’de Gazian-
tep ilinde faaliyet gösteren  toplamda 7 özel hastane  çalışanları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın 
temel hedefi doğrultusunda, mevcut bir durumu ortaya koymaya, bu mevcut durum üzerinde herhangi bir 
oynama yapılmadan, mevcut haliyle ortaya konulması adına tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın 
niceliksel araştırma metotlarından olan anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 
19.0 paket programında yapılmıştır. Çalışmada yer alan sürekli değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ortala-
ma, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleriyle, kategorik değişkenler frekans ve yüzde ile 
gösterilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Normal 
dağılım göstermeyen değişkenlerin 2 grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup 
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmış; anlamlı çıkan değişkenler için 2’li alt grup karşılaştırma-
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ları için Bonferonni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmadaki tüm istatistiksel analizlerde 
p değeri 0,05’in altındaki karşılaştırmalar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 
alınan 190 kişinin; 91’i kadın (%47,9), 99’u (%52,1) erkektir. Çalışmaya alınan 190 kişinin 4 ‘ünde (%2,1) 
stres düzeyi yok iken, 18 ‘inde (%9,5) stres düzeyi az, 80’inde (%42,1) stres düzeyi orta, 41 ‘inde (%21,6) 
stres düzeyi fazla ve 47 ‘sinde (%24,7) stres düzeyi çok fazla çıkmıştır. Kadınlarla erkekler arasında gözlerde 
yanma/batma, kızarıklık, boğaz kuruluğu, kuru öksürük, dudaklarda çatlama, hırıltılı solunum, boğaz ağrısı/
hassasiyet görülmesi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. .Kadınlarla er-
kekler arasında iş yerinden ayrılınca boğaz ağrısı,göğüste sıkışma hissi;yaş grupları arasında kuru öksürük, 
gözlerde kızarıklık bakımından isattiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç: Yapı içinde ya-
şamaya ve üremeye uygun ortam bulan mikroorganizma hızla çoğalmaktadırlar. Bilhassa zemin katlar, ışıksız 
alanlar ve oksijensiz stok alanları, merdiven boşlukları, çatı ve tavan boşluklarıyla tesisat kanalları ve tuvalet, 
duş, mutfak ve benzeri nem ve rutubet içeren alanlar, mikroorganizmaların üremesine ortam oluşturmaktadır. 
Yapıların mimari nitelik, alanlarının büyüklükleri ve lokasyonları her yönü ile ele alınmalıdır. İnşa malzemesi, 
yapının inşası tamamlandığında ne amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Havalan-
dırma ne kadar iyi olur ise olsun iç alanlarda tütün dumanı aerosol ve gaz konsantrasyonlarını yükseltmekte 
ve bu havayı teneffüs eden bireylerde göz, burun ve boğazda tahrişleriyle cilt hastalıklarına yakalanma riskleri 
artmaktadır. Sürekli tütün dumanını maruz kalındığında da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, astım ve 
akciğer hastalıkları riski artmaktadır. Birçok uçucu organik bileşiğin saldığı belirlenen halıların iç alanlarda 
bilhassa duvardan döşenmesi, kişilerin bina kaynaklı sağlık problemleri hassasiyetini yükseltmektedir. Bunun-
la birlikte, halı içerisinde bakteri, küf ve mantar toksinlerinin barınması da akciğer hastalıklarına ortam hazır-
lamaktadır. Halıların duvardan duvara olan bölümlerinin kaldırılması ile bina kaynaklı sağlık problemlerinin 
azaltılması mümkündür. Kişi üzerinde birçok değişikliğe sebebiyet veren stres, immune sistemini olumsuz 
etkilemesinden ötürü birçok rahatsızlığa alt yapı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma alanında yapılan stre-
sin, bina kaynaklı sağlık problemleri de tetiklenmekte ve bu problemlerin görülme prevalansını arttırmaktadır. 
Hasta bina sendromu kapsamında en sık görülen belirti yorgunluk hissidir. İç mekanlardaki zemin kaplamaları, 
taşınabilir eşyalar ve büro gereçlerinin ortaya çıkardığı emisyonların minimum düzeye indirgenmesi adına az 
emisyonlu ürünler kullanılmasında fayda olduğu söylene bilinir. Hijyenik ürünler, spreyler, kozmetik ürünler, 
güzel kokulu maddeler, Renk vermek, dış etkilerden korumak adına sürülen renklendiriciler, cila ve benze-
ri ürünlerin kullanımı minimum düzeye indirgenmelidir. İç mekanlarda sigara ve benzeri ürünlerin tüketimi 
kesinlikle yasaklanmalıdır. Havada yer alan sentetik üretilmiş ya da doğal yollarla meydana gelmiş biyolojik 
taneciklerin denetimi adına kapalı alanları temizliğinin üzerinde durulması ve tozlu alan bırakılmaması gerek-
mektedir.

Anahtar Kelimeler:  Hasta Bina Sendromu, Sağlık Kurumları, İSG, KOAH

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK SELEK tarafından  danışmanlığı yapılan   Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ,İş Sağlığı Ve Güvenliği Ana Bilim Dalında  yayınlanmış 
olan Gülsüm YAPRAK’ın ‘Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hasta Bina Sendromunun Sağlık 
Çalışanları Üzerinde Etkileri’ Konu Başlıklı ,Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir.
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Öz: Giriş: Globalleşme, işsizliğin artması, teknoloji kullanımındaki artış, hizmet sektörlerindeki çalışma yaşın-
da yaşlanmanın artması, küçük ve orta işletmelerde çalışan sayısındaki artış gibi nedenlerle çalışanların sağlık 
gereksinimleri ve sağlık riskleri artmaktadır. Dolayısıyla çalışanların sağlıklarının geliştirilmesi ve korunması 
gerekir. Çalışanların sağlıklarının geliştirilmesi ve korunması iş sağlığına yönelik girişimlerle mümkündür ve 
iş sağlığı hizmetlerinin yeri ve önemi büyüktür. Bu kapsamda çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eği-
timi; sağlık risklerini, iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve iş kazalarına bağlı sakatlıkları azaltacaktır. Bunun 
için iş sağlığı hizmetlerinde etkin bir ekip çalışmasına ve bu ekibin önemli bir parçası olan iş sağlığı hemşire-
sine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklardan bazıları; işçilerin sağlık risklerine ve sorunlarına 
yönelik birincil, ikincil ve üçüncül korunma önlemlerini alma, işe giriş muayeneleri ve periyodik izlemleri 
takip, çalışanların gereksinimlerine yönelik sağlık eğitimleri planlama, çalışanlara sağlık gereksinimleri ko-
nusunda danışmanlık hizmeti verme, işyeri ortam faktörlerini ve sağlık risklerini belirleme,  iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu rol ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 
iş sağlığı hemşireliği alanında ki eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye de 
hemşirelik lisans eğitimi ile bu rol ve sorumluluklar kazandırılmaya başlanmaktadır. Ancak hemşirelik lisans 
müfredatlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun yer alıp almadığı bilinmemektedir. Üniversite/yüksekokul 
hemşirelik lisans eğitimlerinde iş sağlığına yönelik derslerin verilmesi durumunun belirlenmesi, bu konuda 
daha detaylı çalışmaların yapılmasına yol gösterici olacaktır. Amaç:  Bu çalışma hemşirelik lisans eğitimi ve-
ren devlet üniversitelerinin ders programında iş sağlığına yönelik dersler bulunup- bulunmadığını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Kapsam:  Bu araştırmanın evrenini 2017 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) yerleştirme kılavuzunda belirtilen, lisans hemşirelik eğitimi veren devlet üniversiteleri oluşturmak-
tadır. Sınırlıklar: Araştırma 2017 yılı itibariyle hemşirelik lisans eğitimi veren fakültelerle/yüksekokullarla 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Verilere; fakültelerin/yüksekokulların web sayfalarından, web sayfasında ders 
müfredatı olmayanlara da telefon görüşmesi ile ulaşılmıştır. Çalışmada; ders müfredatlarında iş sağlığı ve gü-
venliği  (İSG), işyeri hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, işçi sağlığı derslerinin bulunup bulunmadığı, derslerin 
seçmeli- zorunlu olma durumları, derslerin haftada kaç saat verildiği ve hangi sınıflara verildiği sorgulanmıştır. 
Bulgular:  Çalışmaya hemşirelik lisans eğitimi veren toplam 93 (39 sağlık yüksekokulu, 54 fakülte) kurum 
dâhil olmuştur. Üniversitelerin %39,1’inin (36 kurum) ders programında iş sağlığına yönelik farklı isimlerde 
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dersler verildiği (iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, işçi sağlığı ve işyeri hemşire-
liği vb) saptanmıştır. Dersleri veren üniversitelerin hepsinde ders teorik olarak verilmektedir. İki kurumda bu 
dersler zorunlu verilirken 34’ ünde seçmeli ders olarak verilmektedir.  Dersi veren 22 üniversitede bu dersler 
haftada 2 saat olarak verilmektedir. Dersleri veren 4 üniversitede dersler 1. sınıf ders programında bulunurken 
24 üniversitede 4. sınıf ders programında yer almaktadır. Sonuç:  Türkiye de hemşirelik lisans eğitimi veren 
kurumların büyük çoğunluğunun müfredatında iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hemşireliği ve işçi sağlığı dersleri 
bulunmadığı saptanmıştır. Müfredatında bu derslere yer veren kurumların bu dersleri seçmeli olarak verdiği 
belirlenmiştir. Hemşirelik eğitimi veren her kurumun müfredatında kapsamlı  iş sağlığı hemşireliği dersinin 
olması ve zorunlu ders olarak verilmesi çalışmanın en temel önerisidir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Hemşireliği,  Hemşirelik Ders Müfredatı, İş Sağlığı Eğitimi, Hemşirelik Lisans 
Eğitim
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Ercüment N. DİZDAR1, Oğuz KOÇAR2, Erkan ÇETİNER3

 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye
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Öz: Giriş: Sanayileşme ve gelişen teknoloji ile üretim tekniklerinde yeni gelişmeler sağlanırken çalışma şart-
ları gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2015 yılında ima-
latla ilgili alanlarda 20.000 üzerinde iş kazası meydana gelmiştir. Bunlardan yaklaşık 16.000 tanesi bir gün ve 
üstü iş göremezlikle sonuçlanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre, ölüm ile sonuçlanan 
iş kazaların en çok gerçekleştiği sektörlerden birisi olarak imalat sektörü raporlanmıştır. Bu sebeple, imalat 
sektörü çalışma ortamında mesleki risklerin tespit edilip yönetilmesi ve kabul edilebilir risk seviyesine indiril-
mesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için önceliklidir. Amaç: Bu çalışmada, Organize Sanayi Bölgelerinde 
kompresör imalatı yapan işletmelerde risk değerlendirmesi yapılarak, tehlike oluşturabilecek durumların be-
lirlenmesi, sınıflandırılması ve bu risklerin her biri için ayrı ayrı kontrol ve önlem faaliyetinin de belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Kapsam: Risk değerlendirme çalışmaları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş-
verenin Genel Yükümlülüğü” başlılığı altında “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 
yükümlü olup bu çerçevede; Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır” hükmü bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren, seri üretim ve özel siparişlerle kompresör ve  basınçlı yıka-
ma makinelerinin imalatını yapan tesislerde risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk değerlendirmesinin seçilen 
işletmelerde yapılması; yeni makine veya ekipman alınması, iş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler, 
yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, mevzuattaki yenilikler veya değişiklikler, 
yeni tekniklerin geliştirilmesi, iş kazası veya meslek hastalığının vuku bulmuş olması, iş kazası veya meslek 
ile sonuçlanmasa bile yangın patlama gibi işyerindeki iş sağlığının ve güvenliğinin ciddi şekilde etkileyen 
olayların ortaya çıkmasıdır. Yöntem: Çalışma da, özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde ter-
cih edilen ve özellikle aciliyet gerektiren ve bir an evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin belirlenme-
sinde tercih edilen 5 x 5 Matris Diyagramı (L Tipi Matris) kullanılmıştır. Fabrikanın talaşlı imalat, kaynak, 
montaj, depo gibi bölümlerde mevcut tehlikeler tespit edilerek, olası riskler bu yöntemle ile incelenmiştir. 
Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda, toplam 90 adet risk tanımlanmıştır. Risk değerlendirme yöntemi so-
nucunda kompresör imalat işletmesinde tanımlanan 90 riskten; 29 tanesi Belirgin Risk (riskler için faaliyetler 
derhal durdurulmalı), 58 tanesi de Dikkate Değer Risk (riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır) ve 
geri kalan 3 tanesi de Tolere Edilebilir Risk (riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç 
olmayabilir, ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmeli) olarak sı-
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nıflandırılmıştır. Ayrıca bu risklerin her biri için müstakil kontrol ve önlem faaliyeti de belirlenmiştir. Sonuç: 
Risk değerlendirme çalışmalarının, sadece yerine getirilmesi gereken yasal bir zorunluluk olarak görmemek 
gerekir. İmalat sanayisindeki üst yöneticilerin kar odaklı değil, güvenlik ve süreklilik odaklı politikalar izleme-
leri gerekmektedir. Çalışmada, kompresör imalat sanayii için tanımlanan tehlikeler ile risk değerlendirmeleri 
incelendiğinde, risklerin iyileştirilmesi için öncelikli olarak karşılaşılan unsurların mekanik, elektrik, kimya-
sal, çalışma ortamı, insan kaynaklı tehlikeler ve ilgili sistem bileşenleri olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu 
sanayi kolundaki İSG iyileştirmesi kapsamında yapılacak çalışmaların başında ise makine ve insan faktörüne 
yapılacak yatırımlar gelmektedir. Ayrıca, bu sektörde mevcut risk değerlendirme metotlarıyla yetinmeyip, sek-
töre uygun yöntemler geliştirmek ve önceliklerin tespitinin yapılması ve dolayısıyla kabul edilemez seviyedeki 
risklerin eliminasyonu için gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir. İşletmelerde sürekli iyileştirme ça-
lışmaları (iş kazaları, ergonomi vd.) işletme politikası haline getirilmeli ve periyodik denetimlerle önlemlerin 
etkinliği takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, L Tipi Matris Yöntemi, Kompresör İmalatı 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA BOYUN VE SIRT AĞRISI 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cemile Nihal YURTSEVEN1, Eray YURTSEVEN2, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU1, Bilge DONUK1,  
Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN1

İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

cny@istanbul.edu.tr

ID: 349 K: 343

Öz: Giriş: Son 20 yılda teknolojinin hızla ilerlemesi, özellikle işyerlerindeki masa başı çalışanların bilgi-
sayar başında uzun süre kalmalarına neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü işle ilgili hastalıkların fiziksel, 
psikolojik, kişisel, sosyo-kültürel ve iş organizasyonu gibi birçok faktörden etkilenebileceğini bildirmektedir. 
Teknolojinin yararları bir yandan ilerlemeye devam ederken, aynı zamanda bilgisayar ile çalışan kişilerde 
uzun süreli aynı postür nedeniyle sırt, boyun ve üst ekstremiteyi etkileyen problemlere sıklıkla rastlanmak-
tadır. Bilgisayarla çalışanların %50’sinden fazlasında boyun, omuz, kol, el bileği ve parmak şikâyetleri rapor 
edilmektedir. Bu şikâyetlerin en aza indirilebilmesi veya ortadan kalkabilmesi için çalışma ortamında özellikle 
masa başı bilgisayar kullanımında doğru vücut postürüne, en uygun işyeri düzenine, kaliteli istirahat aralarına 
ve sıklığına sahip olması gerektiği bilinmektedir. Bu çalışma bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarında bo-
yun ve sırt ağrısının, bu durumun çalışma koşulları açısından yapılan işi engelleme durumu, kişisel ve bilgisa-
yar ile ilişkili olası risk faktörlerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında masa başında çalışan akademik ve idari tüm 
personeli kapsamakta olup, Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada herhangi 
bir örneklem yöntemi kullanılmamış olup toplam 34 katılımcıyla araştırmamız gerçekleşmiştir. Çalışmada 
kullanılan verileri toplamak amacıyla benzer çalışmalarda kullanılan ilgili literatürlerin taranması sonucun-
da oluşturulan anket aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların 22’si erkek (%64.7), 12’si kadın (35.3) olup, 
yaş ortalaması 37.47±8.18 olarak bulunmuştur. Meslek grupları açısından yapılan değerlendirmede memurlar 
%58.8 (n=20) iken akademisyenler %41.2 (n=14) olup, en yüksek çalışma yılı 29, en düşük çalışma yılı olarak 
1yıl değerlendirilmiştir. Katılımcıların %58.8’i günde 7 saatten fazla bilgisayar kullandıklarını beyan ederken, 
sadece %23.5’i boyun ve sırt egzersizi yaptığını beyan etmiştir. Yapılan egzersiz türü incelendiğinde %11.8 
ile yürüyüş ilk sırada yer alırken, egzersiz süresi olarak en yüksek (31-60 dk.) arası olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışanların %17.6’sı bilgisayar başı çalışmasından sonra boyun bölgesinde ağrı oluştuğunu, %63.7’si ağrı 
şiddetinin arttığını bildirmişlerdir. Masa başı çalışanların, çalışma ergonomisi ve sağlık riskleri konusunda 
bilgi düzeylerinin arttırılması, çalışan sağlığı açısından koruyucu bir önlem olarak düşünülmektedir. 
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ID: 348 K: 359

Öz: Giriş: Turizm işletmelerinde meydana gelen artış ile birlikte, istihdam ve rekabette meydana gelen artış 
ile çalışanların, bu sektörde çeşitli risk faktörleri ile karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı 
turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısından üzerine Eğil inmesi gereken bir sektör olmaktadır.  
Turizm sektörünün daha çok sezonluk dönemler ve yaz ayları gibi mevsimsel olarak iş yükünün arttığı dönem-
lerde ya da vardiyalı çalışma sisteminin bulunduğu saatlerde çalışılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılma-
sı, stajyer öğrencilerin yoğun olarak amaç dışı çalıştırılmaları, birbirinden oldukça farklı işlerin yapılmasının 
getirdiği iş çeşitliliğini doğurmaktadır. Bu nedenledir ki,  turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısın-
dan dikkate alınması gereken bir sektördür.  Dünya Turizm Örgütünün (WTO) yapmış olduğu ileriye yönelik 
projeksiyonlarda, 2020 yılında tüm dünya genelinde oluşacak turizm gelirlerinin 2 trilyon Dolar’a ulaşması 
öngörülmektedir. Bu bağlamda ülkemizin içerisinde bulunduğu konum itibariyle Akdeniz ülkeleri arasında 
oluşan ölesiye rekabet karşısında, farklılık yaratılması gerekmektedir. Yaratılacak bu farklılıklardan biriside, 
Konuklama merkezlerinin işletme, çalışan ve konaklayan bazında Güvenliklerinin sağlanması, bu mekânların 
konaklayan ve çalışanlar için sağlıklı mekânlar olmasıdır. Bu çalışmada; Bir Turizm merkezi olan Türkiye de 
konaklama merkezleri olan Otel ve Motellerde uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tedbirleri ele alına-
caktır. Amaç; Türkiye de Turizm Bölgelerinde faaliyet gösteren Konaklama Merkezlerinde, Çalışanları,   Ko-
naklayan kişilerin Sağlık ve Güvenliği ile İşletme Güvenliğinin sağlanması hususunda bilinçlendirmek, müş-
teri memnuniyeti yaratarak Tur Operatörlerinin ve Misafirlerin Ülkemizi tercih etmelerine katkıda bulunmak. 
Kapsam: Bu araştırma ve inceleme ülkemizin tüm turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletme ve tesisleri 
kapsamaktadır. Sınırlıklar::Bu çalışmada Turizm sektöründe olan 4 ve 5 Yıldızlı Oteller ela alınmış, tehlike 
ve kişi sınırlaması yapılmamıştır. Yöntem: Bu çalışmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı bünyesinde geçmiş olan İş Müfettişliği uygulamasında, Bakanlığın Çalışan ve İşletmelerin 
denetlenmesinde uyguladığı Teftiş ve Denetim Formatları ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uygulanmakta 
olan 6331 Sayılı Yasal Mevzuat ve Uluslararası OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri esas alınmıştır. Bulgular: 
Turizm işletmelerinde  çalışan ön büro, Satış pazarlama, Teknik Hizmetler bölümlerinde çalışan beyaz yaka 
personelin okullu olması nedeniyle  İş güvenliği ve Sağlığı alanında daha fazla bilinçli olmasına karşın, mev-
simlik işçi olarak çalışan, garson ve arka hizmetler personelinin bilinçlendirilmesi için daha fazla eğitim ve 
uygulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.  Sonuç: Yapılan bu çalışma da, Turizm Sektöründe çalışanların sağlık ve 
güvenlikleri hususunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği, Turizm işletmelerde; denizlerin ve konaklama 
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merkezlerinin temizliği için uygulanmakta olan Mavi Deniz, Mavi Oda ve Mavi Restoran Bayrak hizmetleri 
gibi, Mavi Güvenlik Bayrak Hizmetleri altında çalışmalar yapılması, işletmelerin OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemleri belgesine sahip olmalarının sağlanmasının, rekabette önemli farklılıklar yarata-
cağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Turizm, Konaklama
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ARAKATLI GÖCERTME YÖNTEMİNDE GALERİ AYNASI ve TAVAN DELME İŞLERİNDE 
RİSK ANALİZİ

Adem ŞAHİN1, Kemal ŞAHBUDAK2

Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Nuri Demirağ M.Y.O,Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  
Sivas/Türkiye

ademsahin@cumhuriyet.edu.tr

Öz:Giriş:Dünyada mostra madenciliğinin giderek azalması nedeniyle yeterli rezervlere sahip düşük tenörlü 
cevherlerin değerlendirilme zorunluluğu; teknolojinin gelişimiyle birlikte yüksek tenörlü cevherlerin kazanı-
mında kullanılan yöntemlerin  yerini  yeraltı madenciliğinde göçertme yöntemlerinin tehlikesine rağmen daha 
ekonomik olan  ve genellikle yer altı kömür ve metal madenlerinin elde edilmesinde kullanılan arakatlı göçert-
me yöntemi almıştır. Arakatlı göçertme yöntemi, cevherlerin oluşumu ve geometrisine bağlı olarak ince da-
marların dışında hemen hemen bütün yataklarda özellikle damar halinde bulunan ve yan taşından kolaylıkla 
ayrılan kömür eldesin de yaygın olarak ve daha sonra ilerleyen teknolojiyle özellikle delme ve patlatma tekno-
lojisindeki gelişmelerle metal madenlerinin de elde edilmesinde kullanılan hem hazırlık hemde üretimin aynı 
anda yapılabildiği bir yöntemdir. Arakatlı göçertme yönteminde damar birbirine oldukça yakın dikey dilimler 
halinde normal olarak 8-10 m. arasında değişen arakatlara bölünmektedir. Arakatlarda delme-patlatma ve yük-
leme işlemleri ile üretilen cevher, arakatlar arasında oluşturulan fereler vasıtasıyla ana nakliye sistemine veril-
mektedir. Yöntemin temel özelliği kontrollü koşullar altında tavan taşının cevher kazısından sonra göçertilme-
sidir. Ara katlı göçertmede yüzeydeki örtü tabakası göçertilir, ara katlar arasındaki cevher alınır ve genel ma-
dencilik yönü aşağıya doğrudur. Cevher alındıkça yukarıdan göçme olur. Yeraltında açılan büyük boşluklar ani 
göçmeyle işletmeye önemli zararlar verebilmektedir. Ülkemizde meslek hastalıkları ve iş kazaları hem ekono-
mik hem de sosyal açıdan ciddi kayıplara yol açmaktadır. Çalışma koşullarının ağır ve tehlikeli olduğu maden-
cilik sektörü,  iş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından en riskli sektörlerden biri olup, önleyici tedbirlerin alın-
maması nedeniyle iş kazaları sıklıkla görülmektedir. Madenciliğe ilişkin iş kazaları ve meslek hastalıkları ve-
rileri risk değerlendirme çalışmalarının zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Amaç:Bu çalışmada, Fine-Kinney 
risk analizi  metodu kullanılarak  Sivas ili  Divriği ilçesinde demir madenciliği faaliyetinde  bulunan  Çiftay 
İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. işletmesi tarafından yürütülen yeraltı madenciliği yöntemlerinden olan  arakatlı 
göçertme metodu ile demir cevheri üretiminde  galeri aynası ve tavan delme işlemlerinde tehlike kaynakları 
tespit edilmiş, bu tehlikelere karşı  alınması gereken önlemler ortaya konularak risk değerlendirme çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmada arakatlı göçertme yönteminde öncelikle jumbo ile galeri aynası delimi, simba ile 
tavan delimi esnasında karşılaşılması olası tehlikeler kendi aralarında gruplara ayrılmış olup risk puanları he-
saplanmış ve yorumlanarak önleyici tedbirler sunulmuştur. Kapsam:Ara katlı göçertme yöntemimde metal 
cevheri üretimi sırasında çalışırken birçok tehlike kaynağıyla karşılaşılır. Gerekli önlemler alınmaz ve belirle-
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nen kurallar uygulanmazsa yapılan çalışmalar esnasında kazalar ve yaralanmalar kaçınılmazdır. İş yerlerinde 
mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara 
karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirle-
nen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağ-
lamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Risk-
lerin belirlenmesi aşamasından sonra tercih edilen nicel veya nitel yöntemlerle risklerin derecelendirilmesine 
geçilir. Fine-Kinney metodu, risklerin derecelendirilmesinde derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere 
öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan bir tekniktir. Risklerin 
ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar veri-
lir. Fine-Kinney metodu, işyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlaması nedeniyle daha gerçekçi sonuçlar 
vermektedir. Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodu, olasılık (O), şiddet (Ş), ve frekans (F) skalalarından 
meydana gelmiş olup, risk derecesi (R) R= Olasılık (O) x Şiddet (Ş) x Frekans (F) olarak hesaplanır. (Fine ve 
Kinney, 1971).Yöntem:Bu çalışmada, Fine-Kinney risk analizi  metodu kullanılarak  Sivas ili  Divriği ilçesin-
de demir madenciliği faaliyetinde  bulunan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. işletmesi tarafından yürütülen 
yeraltı madenciliği yöntemlerinden olan  arakatlı göçertme metodu ile demir üretiminde  galeri aynası ve tavan 
delme işlemlerinde galeriler gezilmiş, işyeri İSG yetkilileriyle işyeri çalışma ortamı hakkında görüşmeler ya-
pılmış, delme faaliyetlerinde  daha önce yaşanmış kazalar, ramak kala olaylar, yaralanma türleri ve edinilmiş 
tecrübeler dikkate alınarak tehlike kaynakları tespit edilmiş, alınması gereken önlemler ortaya konulmuş ve  
tespit edilen risk değerlerini kontrol tedbirleriyle kabul edilebilir seviyeye indirmek amacıyla  bir risk değer-
lendirme çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda risk değerlendirmesi yapılırken öncelikle tehlike, kaynağına göre 
arakatlı göçertme yönteminde delme faaliyetlerinde kullanılan jumbonun delim yapılacak aynaya, simbanın 
delimi yapılacak tavana götürülmesi; jumbonun ve simbanın delime hazır hale getirilmesi; jumbonun ve sim-
banın hava ve yağ hortumu değişimi işlemleri, jumbonun ve simbanın deforma olan; bit, tij, tijmaşonu, şank 
değişimi işlemleri, jumbonun ve simbanın delici tabanca demontaj ve montajı işlemleri şeklinde kategorize 
edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Kategorize edilen tehlike kaynaklarına göre arakatlı göçertme yönteminde 
galeri aynası ve tavanının delimi faaliyetleri sırasında genel olarak; araç egzoz gazları, yetersiz aydınlatma, 
trafik kazası, elektrik çarpma tehlikesi, gürültü, tekrarlanan hareketler, düşen uçan parçalar, kapalı saha, yeter-
siz çalışma alanı, ergonomik olmayan ekipman/hareket, el aleti ile çalışma, atık yağlar, malzemenin geri tep-
mesi, yangın, basınçlı sistemler,  titreşim, sürekli ayakta durma, sürekli oturma, makine ve aksamının döner-
hareketli parçalar, el ile taşıma kaldırma, koyma, yükleme zorlama gibi tehlikeler ve bu tehlikelerden kaynak-
lanan solunum ve göğüs rahatsızlıkları, havasız kalma, karanlık, zehirlenme, çarpma, takılma, sıkışma, ezilme, 
acil durumlarda erişim zorluğu, işitme kaybı, stres, eklem rahatsızlıkları,  bel rahatsızlıkları, sıkışma, ezilme 
yaralanma ve yanık, boğulma ve ölüm gibi zararların olabileceği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 
jumbo ile galeri aynası delimi, simba ile tavan delimi faaliyetlerinde düşen uçan parçalar riski R değeri 240 
puan, yangın, enerji kesme verme, elektrik çarpma tehlikesi ve basınçlı sistemler riskleri için R değeri 120 
puan olarak hesaplanmıştır. Düşen uçan parçalar risk değerinin bu kadar yüksek olmasının sebebi yaralanma 
ve ölüme sebebiyet vermesidir. Bu işletmede galeri tavanı ve cidarların rutin kontrolü vardiya sorumluları ta-
rafından, işe başlamadan önce yapıldığı, ayna taramaları iş makinesi ile yapılmakta olduğu, askıda bulunan 
kavlak ve bloklar emniyetli olarak düşürüldüğü, çalışanların baret vb. gibi kişisel koruyucu donamını kullan-
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dığı tespit edilmiştir. Yangın tehlikesinin, boğulma ve ölüm gibi zararlara yol açması nedeniyle R değeri 120 
puan olarak bulunmuştur. Galeri aynası ve tavanının delme işlemlerinde kullanılan jumbonun ve simbanın 
otomatik yangın söndürme tertibatının bulunduğu, ayrıca üzerinde iki adet taşınabilir 6 kg’lık yangın söndürü-
cüler mevcut olduğu, yangın durumunda personelin yapması gerekenler konusunda eğitim aldığı ve tüm per-
sonelde ferdi karbonmonoksit kaçış maskesi bulunduğu gözlemlenmiştir. Basınçlı sistemler tehlikesinin R 
değerinin 120 çıkmasının sebebi ise yaralanma ve ölüme sebebiyet vermesidir. Mevcut kontrollerde işe başla-
nılmadan önce, tüm basınçlı sistemler ve basınç göstergeleri operatör tarafından kontrol edilmekte olduğu, 
makinenin periyodik bakımları sırasında basınçlı hortumlar değiştirildiği tespit edilmiştir. Enerji kesme verme, 
elektrik çarpma tehlikesi yanma, çarpılma, yaralanma ve ölüm gibi zararlara neden olması sebebiyle R değeri 
120 olarak bulunmuştur. Elektrik işleri elektrikçiler tarafından yapıldığı,  elektrikçilerin elektrikçi eldiveni ve 
ayakkabısı gibi KKD kullandığı, enerji-kesme-verme prosedürünün uygulandığı ve kayıt altına alındığı göz-
lenmiştir. Bu riskler için alınması gereken önleyici tedbirler; galeri tavan ve  cidarlarının, kavlak kontrolünün 
rutin olarak yapılması, bu hususta talimat hazırlanması, elektrikçilerin   elektrik yalıtımlı ayakkabı ve eldiven  
gibi  KKD kullanmalarının  sağlanması,  elektrik kablolarında enerji kontrolü ve kalıntı elektriğin bertaraf 
edilmesi  amacıyla gerekli topraklamanın yapılması, elektrik kesme ve vermelerinin tek elden yapılması bunun 
için kesicilerin ve elektrik panolarının kilitlenmesi, özellikle elektrik işleri ile ilgili kontrol ve denetimin arttı-
rılması gibi öneriler  işletmeye sunulmuştur.,

Anahtar Kelimeler: Arakatlı Göçertme Yöntemi, FineKinney Metodu, İş Güvenliği ve Sağlığı, Risk Analizi

Yazar Notu: Bu çalışma Ydr.Doç.Dr. Kemal ŞAHBUDAK tarafından danışmanlığı yapılan Cumhuriyet 
Üniversitesi, İş Sağlıgı ve Güvenliği Anabilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış  
Adem ŞAHİNİN’ın“Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. İşletmesinde Fine-Kınney Metodu Kullanılarak 
Yapılan Risk Değerlendirme Uygulaması” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Proje çalışmasından türetilmiştir.
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ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN ERGONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ercüment N. DİZDAR1,  Oğuz KOÇAR2, Erkan ÇETİNER3

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

oguz.kocar@yahoo.com.tr

ID: 339 K: 347

Öz: Giriş: Sağlık kuruluşları ve çalışanlarının özverili gayretleri, iş koşullarındaki sorunları her geçen gün 
daha sağlıklı çözümlere kavuşturmaktadır. Sağlık çalışanları bir taraftan sağlık hizmeti sunarken diğer taraftan 
hizmetin özelliğinden kaynaklanan sebeplerden ötürü, bir takım tehlike ve risklere maruz kalmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinin verildiği iş ortamlarında İSG normlarına uygun olmayan faktörlerin, ilgili personeli ve hatta 
kazazedeleri ciddi sıkıntılara maruz bırakmaktadır. Acil Hizmet Birimleri içinde yer alan ambulans hizmetleri 
“7/24” zorlu şartlar altında hizmet vererek, birçok ciddi yaralanmalı ve ölümlü vakalara müdahale etmekte-
dirler. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (AABT) ve Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) gibi acil servis ekip 
çalışanlarının ergonomik, tıbbi, donanım ve araç sürüşüne dayalı tehlikelere maruz kaldıkları bilinmektedir. 
Amaç: Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) Personellerinin, görevleri esnasında maruz kaldıkları ergonomik risk-
lerin analiz edilmesi gerekmektedir. Keza bu riskler, benzer oranda kaza mahallindeki kazazedeler içinde ge-
çerlidir. Çalışmada, Acil Sağlık Hizmetlerinin özellikle kırsal alanlarda yaşanan trafik kazaları çalışmalarında 
yaşanan riskler, istatistiksel yöntemler ile analiz edildikten sonra ergonomik perspektifle değerlendirilmiştir. 
Bu perspektiften hareketle çalışmada, hem personel hem de kazazedeler için oluşabilecek olumsuz etkilerinin 
minimizasyonu da hedeflenmiştir. Kapsam: Çok Değişkenlik İstatistiksel Yöntemler kullanılarak gerçekleş-
tirilen analizler sonucu ortaya çıkan gece saatlerinde, kırsal alanlarda yaşanan trafik kazalarının Acil Sağlık 
Hizmetleri sırasında oluşan ergonomik riskler değerlendirilmiştir. Kapsam: 2004 – 2014 yılları arasındaki 
ASH kayıtlarına girmiş trafik kaza verileri, öngörülen başlıklar altında ilişkileri ANOVA ve diğer istatistiksel 
yöntemler ile değerlendirilmiştir. Gece saatlerinde, yerleşim yeri dışında (kırsal alanlarda) yaşanan kazala-
rın gündüz saatlerinde yaşanan kazalardan daha etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, çalışmada özellikle 
kırsal alanlarda gece saatlerinde yaşanan kazaların ergonomik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular/So-
nuçlar: Çalışma kapsamında yapılan istatistiksel analiz ve ergonomik değerlendirmeler neticesinde, yaşanan 
olumsuzluklar ve bunların çözüm önerileri geliştirilmiştir. İstatistiksel analizlerde, yerleşim yeri dışında, gece 
saatlerinde yaşanan trafik kazalarının, diğer kazalara göre daha ciddi yaralanmalı ve ölümlü vakalar olduğu 
görülmüştür. Bu minvalde, geceleyin yaşanan trafik kazalarının sonucunda kaza mahalline intikal eden Acil 
Sağlık Ekiplerince kaza mahallinde özellikle aydınlatmanın Ergonomi ve İş Sağlığı ve Güvenliği açısından 
büyük bir öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Gece saatlerinde ve özellikle de yerleşim yeri dışında yaşanan 
trafik kazalarında kaza mahallindeki aydınlatma olanaklarının kısıtlı olması veya hiç olmaması:



173

•	 Acil Sağlık Hizmetleri personeli gibi çalışanların fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönde olumsuz etki-
leyerek ve görevlerini yerine getirmelerini zorlaştırarak, iş tatmini ve verimliliklerinin azalması,

•	 Kazazedeleri bulma, onlara ulaşma, onlara yapılan ilk müdahale esnasında ve ambulansa taşıma esnasında 
hataların yaşanması,

•	 Kazazedelere ulaşma, uygulanan ilk yardım müdahale süresinin uzamasına ve hastaneye ulaşma süresinin 
uzamasıyla, yaralının acı çekme süresinin artmasına ve yaşama ümitlerinin  azalması gibi ciddi olumsuz-
luklara neden olduğu belirlenmiştir.

Konuyla ilgili bu ve bunun gibi olumsuzlukların yaşanmaması için;

•	 Acil Komuta Kontrol Merkez yönetimi tarafından sürekli risk analizleri yapılması, analiz sonuçlarına göre 
ambulans teknik donanımları daha etkin hale getirilmesi,

•	 Acil Komuta Kontrol Merkez yönetimi tarafından teknolojik gelişmeler yakından takıp edilerek ambulans 
teknik donanımlarının yenilenmesi,

•	 Kaza mahallinin aydınlatılması için şahıslar haricinde aydınlatıcı ekipmanların ambulans teknik donanım-
larına eklenmesi,

•	 Ambulansların teknik donanımlarına eklenecek olan aydınlatıcılar stabil olması, gözü rahatsız etmeyen 
ölçüte uygun olması, doğru noktadan uygulanması, doğru renkte ışık tonu seçilmeli, floresan lambalarda 
olduğu gibi kırpma olamaması,

•	 Acil Sağlık Ekiplerine Ergonomi ve İSG’ye uygun çalışma ortamı sağlandıktan sonra konuyla ilgili se-
minerlere, sempozyumlara, tatbikatlara gönderilerek bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarının 
yapılması tavsiye edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Ergonomi, Aydın-
latma
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ANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE İŞ KAZALARININ VE NEDENLERİNİN TAHMİNİ: TERSANE 
UYGULAMASI

Hakkı Gökhan NERGİS

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara / Türkiye 

nergishakkigokhan@gmail.com

ID: 335 K: 351

(Bu çalışma kongre bilim kurulu tarafından SÖZEL BİRİNCİ seçilmiştir)

Öz: Giriş: Türkiye’de yaklaşık 35 bin çalışan doğrudan 100 bin çalışan ise dolaylı olarak gemi inşa sektöründe 
istihdam edilmektedir.  Bu kadar önemli olan ve oldukça yüksek çalışma ve çeşitli çalışma riskleri içeren bu 
sektörde İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından gerekli faaliyetlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
ayrı bir önem kazanmaktadır. Ölümlü kaza oranının diğer endüstri sektörlerinin ortalamasının 3,5 katı olması 
Gemi inşa sektöründeki İSG’nin sağlanmasının ekonomik boyutları bir yana sosyal boyutları itibariyle de ülke 
kalkınması açısından hayati öneme sahip toplumsal bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Konunun insani ve 
toplumsal boyutu ile birlikte ekonomik boyutu da sorunun önemini artırmaktadır. Ekonomik anlamda üretim 
faktörleri arasında bulunan emeğin faaliyetini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. İş kazası ve hastalığına 
karşı korumanın birinci adımı risk meydana gelmeden riskin önlenmesini içeren iş sağlığı ve güvenliği siste-
minin kurulması ve uygulanmasıyla başlamasıdır. Gemi inşa sektörü bünyesinde birçok branşı barındırması 
nedeniyle meydana gelebilecek kaza çeşitliliği oldukça fazladır. Bunun paralelinde Gemi inşa sektörü İSG 
açısından oldukça kompleks uygulamalar gerektirmektedir. Amaç: Araştırma Gemi İnşa sektöründe karşılaşı-
labilecek iş kazaları ve nedenlerini tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Risk Değerlendirmesi çalışması 
olarak kabul edilebilecek olan bu çalışma işletmelerde karşılaşılabilecek iş kazalarını tespit ederek aynı za-
manda bu kazalara neden olan faktörler ile arasındaki ilişkiyi Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden olan 
Analitik Ağ Süreci (AAS) süreci vasıtasıyla kurmaktadır. Çalışma içerisinde geçmiş yıllardaki Gemi İnşa sek-
töründeki kaza verileri ve literatür araştırması kapsamında tespit edilen faktörler kullanılmıştır. AAS yine Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS) geliştirilmiş halidir. AAS’nin 
geliştirilmesindeki başlıca neden hiyerarşik yapılandırma gerekliliğinden kurtulma ihtiyacıdır. AAS’de yuka-
rıdan aşağıya tek yönlü bir hiyerarşinin yerine ağ yapısı mevcuttur. Bu ağ yapısı sayesinde kazaya neden olan 
faktörlerin birbirleri arasında var olan etkileri de hesaplamalarda göz önüne alınmaktadır. Verilerin işlenmesi 
Super Decision Paket Programı 2.6.0 versiyonu kullanılarak yapılmıştır. İş kazaları ve kazalara neden olan fak-
törlerin tespit edilmesinde ikili karşılaştırmalar İşletmede görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından 
Super Decision paket programının anket ara yüzü kullanılarak girilmiştir. Ara yüzün en sol üst kısmında göste-
rilen tutarsızlık raporundan yararlanılarak tutarsızlık değerlerinin 0.1 den küçük olduğu görülmüştür. Bu değer 
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yapılan karşılaştırmaların birbirleri arasında tutarlı olduğunu göstermektedir. Bulgular ve Sonuç: Araştırma 
sonucunda Gemi İnşa sektöründe meydana gelebilecek kaza oranları hesaplandığında (%33,5) Elektrik kaza-
larının, (%30) değerinde yangın/patlama kazalarının, (%16) yüksekten düşme sınıfındaki kazaların yer aldığı 
saptanmıştır. Bunları (%9.6) çarpma kazaları, (%9,7) sıkışma sınıfındaki kazalar izlemektedir. Kazalara neden 
olan Güvensiz Davranış faktörleri önem dereceleri sırasıyla (%38,6) işçinin riski önemsememesi, (%31,1) işçi-
nin var olan alışkanlıklarının kazaya sebep olması, (%13,9) eğitimsizlik ve bilinç eksikliği, (%9,1) işçinin far-
kında olmaması, (%7) işçinin mazeret bulması araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Güvensiz Şartların önem 
dereceleri ise incelendiğinde ise (%35) güvensiz çalışma yöntemleri, (%13,3) uygun olmayan veya eskimiş ko-
ruyucu malzeme kullanımı, (%12,3) makinelerde koruyucu olmaması veya yetersiz olması,  (%11,8) ortamın 
düzensizi dağınık olması en önemli dört faktör olduğu görülmektedir. Devamında ise (%9) uykusuzluk, (%7,3) 
kusurlu ve eskimiş aletler, takımlar, (%3,8) işyeri sıcaklığının uygunsuzluğu, (%3,2) yetersiz havalandırma, 
(%2,4) yetersiz aydınlatma, (%1,3) mesai süresinin çok uzun olması izlemektedir. Ayrıca risk faktörleri kaza 
çeşitlerine göre incelendiğinde yüksekten düşme kazalarını güvensiz davranışlardan (%31,6) farkında olma-
ma, (27,3) önemsememe ve (%19,6) alışkanlıkların, güvensiz şartlardan ise (%28,6) güvensiz çalışma yöntem-
leri ve (%25,1) uygun olmayan veya eskimiş koruyucu malzemelerin öne çıktığı görülmektedir. Elektrik kaza-
larında güvensiz davranışlardan (%55,1) önemsememe, (%24,2) eğitimsizlik, güvensiz şartlardan ise (%22,7) 
kusurlu ve eskimiş aletler, takımlar, (%21,5) makinelerde koruyucu olmaması veya yetersiz olması, (%20,2) 
uygun olmayan veya eskimiş koruyucu malzemelerin öne çıktığı görülmektedir. Yangın ve/veya patlama ka-
zalarında (%40,5) eğitimsizlik, (%34,8) önemsememe güvensiz davranışlar arasından, (%28,9) yetersiz hava-
landırma ve (%28,4) işyeri sıcaklığının uygun olmaması güvensiz şartlar arasından öne çıktığı görülmektedir. 
Çarpma kazalarında (%42,3) farkında olmama, (%33,2) önemsememe güvensiz davranışlar, (%38,4) yetersiz 
aydınlatma, (%15,8) ortamın düzensiz, dağınık olması ve (%15,2) yorgunluk, uykusuzluk ise güvensiz şartlar 
arasından öne çıkmaktadır. Sıkışma kazalarında (%35,6) eğitimsizlik, (%27,3) alışkanlıklar, (%20,6) önemse-
meme güvensiz davranışlardan, (%28,8) yetersiz aydınlatma, (%20,6) makinelerde koruyucu olmaması veya 
yetersiz olması, (%15,8) güvensiz çalışma yöntemleri güvensiz şartlar arasından öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Analitik Ağ Süreci (AAS), Gemi İnşa, Çok Kriterli Karar Verme
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ÜRETİMDE ÇALIŞAN CNC OPERATÖRLERİ VE KAYNAKÇILARIN ÇEVRESEL 
FAKTÖRLERE MARUZİYETİ, AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ VE HEMOGLOBİN 

DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bahar KÜÇÜK1, Derya Özer KAYA2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  
İzmir / Türkiye

baharkucuk83@hotmail.com

ID: 334 K: 352

Öz: Giriş: Gelişen teknoloji bir taraftan işleri kolaylaştırırken diğer taraftan işyerinde tehlike ve riskleri be-
raberinde getirmektedir. Farklı ortamlarda çalışan işçiler birbirinden farklı risklere maruz kalabilmektedir. 
Özelikle üretim çalışanları birtakım çevresel faktörlere maruz kalabilmektedirler; gürültü, toz, aydınlatma vb 
Gürültü; insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini 
bozan, iş performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiş-
tiren, önemli bir çevre kirleticisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun 
süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olabilmektedir. Ülkemizde çalışma hayatındaki gürültüy-
le ilgili düzenlemeler yönetmeliklerle yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerde ses maruziyet sınır değeri 87 dB, en 
yüksek maruziyet etkin değeri 85 dB, en düşük maruziyet etkin değeri 80 dB olarak kabul edilmektedir. Ya-
pılan ortam ölçümlerinden bir diğeri de; partikül madde ölçümüdür. Havada asılı kalabilen, ağırlığı nedeniyle 
çökme eğilimi gösteren 0.5-120 mikron büyüklüğündeki katı parçacıklar solunabilmektedirler. Tozların insan 
sağlığına zararının bilinmesi, tozun cinsi ve miktarına bağlıdır. Tozlu ortamlarda çalışanlar birtakım akciğer 
rahatsızlıkları yaşamaktadırlar. Akciğerlerinizin iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılan Akciğer fonk-
siyon testleri; nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incele-
mesidir. Bu test astım, pulmoner fibrozis, KOAH vb hastalıklarda tanıyı desteklemek amacıyla kullanırlar. En 
sık kullanılan solunum fonksiyon testleri; Spirometri ve Akciğer difüzyon kapasitesidir. Kanda hemoglobinin, 
seviyesi yaklaşık olarak 12-16 g/dl olarak bilinmektedir. Gerek çevresel faktörlere maruziyetin incelenmesi 
gerekse solunum fonksiyon testleri ve hemoglobin değerlerinin incelenmesi ilerleyen zamanlarda meydana 
gelebilecek meslek hastalıklarının tanılarının konulması ve önlenebilmesi için önemli olabilir. Amaç: Bu ça-
lışmanın amacı, üretim alanında çalışan CNC operatörlerinin ve kaynakçıların çevresel faktörlere maruziyetini 
incelemek ve akciğer solunum fonksiyon testleriyle hemoglobin değerlerini karşılaştırarak iş ve işçi sağlığını 
tehdit eden unsurları işyeri ortamında tespit edip önlemeye çalışmak ya da en aza indirgemektir. Kapsam: 
Bu çalışmaya talaşlı üretim alanında çalışan 16 CNC operatörü (yaş: 36,81±7,9 yıl) ve kaynak bölümünde 
çalışan 15 kaynakçı (yaş: 35,00±6,35 yıl) olmak üzere 31 kişi dâhil edilmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışmada, za-
man ve maliyet açısından bir üretim firmasında üretim alanında çalışan 16 CNC operatörü ve 15 kaynakçının 
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çevresel faktörlere maruziyetini incelenmiş, akciğer solunum fonksiyon testlerini ve hemoglobin değerelerini 
retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. Yöntem: Olguların çevresel faktörlere maruziyeti için gürültü ölçümleri 
dozimetrik gürültü ölçüm cihazı (CIRRUS Marka 110 A DoseBadge), havada asılı partikül madde mertebesi 
Dustmate Toz Ölçüm Cihazı (Turnkey, DM11928), akciğer fonksiyon testleri Minispir cihazı ile (Minispir 
II S/N C045392) ve hemoglobin düzeyleri rutin kan laboratuar test sonuçları ile değerlendirilmiştir. Veriler, 
“SPSS for Windows Version 20” istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki karşılaş-
tırmalarında “Mann-Whitney U” testi kullanılmıştır. Farkların istatistiği için yanılma düzeyi olarak p<0.05 
değeri seçilmişir. Bulgular: Firmada yapılan gürültü ölçümlerinden ölçüm yapılan tüm personellerin yönet-
melikte belirtilen 8 saatlik iş günü için 85 dBA ve 137 dBC sınır değerlerini aştığı tespit edilmiştir. Yapılan 
aerosol ölçüm sonuçlarının normal değerlerde olduğu, maruziyet toz ölçümlerinde de bir personelin maruz 
kaldığı toz değerlerinin yönetmelik sınır değerini aştığı tespit edilmiştir. Grupların sigara kullanma durumları 
da incelenmiş olup tüm katılımcıların da % 77,4’nün sigara kullandığı görülmüştür. Üretim elemanlarından 
CNC Operatörleri ve kaynakçıların incelenen akciğer solunum fonksiyon değerlerinden yalnız FEV1%/FVC 
% arasında fark olduğu görülmüştür (CNC Operatörleri: 92,81±9,66; Kaynakçılar: 101,07±12,17; p<0,05). 
Çalışmamızda, çevresel faktörlere maruziyeti ile akciğer fonksiyon testlerinin yanı sıra hemoglobin değerleri-
nin karşılaştırılması da yapılmıştır. Hemoglobin değerleri açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (CNC 
Operatörleri: 15,04±0,69; Kaynakçılar: 15,16±0,99; p>0,05). Sonuç: Bir üretim firmasında üretim alanında 
çalışan CNC operatörleri ve kaynakçıların çevresel faktörlere maruziyeti incelenmiş, akciğer solunum fonksi-
yon testlerini ve hemoglobin değerelerini retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. İki grup arasında gürültü ve toz 
etkilenimi ile hemoglobin değerleri arasında fark olmadığı görülmüştür. CNC Operatörleri ve kaynakçıların 
incelenen akciğer solunum fonksiyon değerlerinde herhangi bir fark olmadığı, ancak FEV1%/FVC % arasında 
fark olduğu görülmüştür. İki grubun da değerleri sağlıklı olarak değerlendirilebilmekle birlikte CNC grubu 
obstrüksiyona daha açık olabilir. Gelişen teknolojiyle birlikte iş ve işçi sağlığını tehdit eden unsurların işyeri 
ortamında tespit ve düzenli aralıklarla rutin takip edilmesi ve karşılaşılan problemler için önlem alınması 
meydana gelebilecek meslek hastalıklardan korunabilmek için önemlidir. Rutin testlerin daha geniş popülas-
yonlarda araştırılacağı ileriki çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: CNC Operatörü, Kaynakçı, Çevresel Maruziyet, Solunum Fonksiyon Testi, Hemoglobin

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA tarafından danışmanlığı yapılan İzmir KatipÇelebi 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği programında yapılmış/yayınlanmış  Bahar 
KÜÇÜK’ün “Üretimde Çalışan CNC Operatörleri ve Kaynakçıların Çevresel Faktörlere Maruziyeti, 
Akciğer Fonksiyon Testleri ve Hemoglobin Değerlerinin Karşılaştırılması” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans 
Bitirme Projesi çalışmasından türetilmiştir. 
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HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN SUÇİÇEĞİ BAĞIŞIKLIK DURUMU

Nilgün DOĞAN1,  Yasemin ARDIÇOĞLU2, Halil KURT 3

TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara / Türkiye

nilgundogan40@gmail.com

ID: 330 K: 292

Öz: Giriş: Sağlık çalışanları, hastaların solunum sekresyonları, kan ve vücut sıvıları ile temas halinde oldukla-
rı için toplum geneline göre enfeksiyon açısından daha fazla risk altındadırlar. Hastane ortamından ve toplum-
dan kazandıkları enfeksiyonları hastalara, diğer sağlık çalışanlarına ve aile bireylerine taşıyabilmektedirler. 
Su çiçeği infeksiyonu, etkeni Varicella Zoster Virusu (VZV) olup çocukluk çağında sık görülen, yetişkinlerde 
de morbidite ve mortalite neden olabilecek aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Solunum yolu ile bulaşan bu 
hastalık sağlık çalışanları açısından yüksek mesleki risk olmakla beraber bakımından sorumlu olunan diğer 
hastalar için de büyük risk oluşturmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle 
riskli alanlarda ki sağlık çalışanlarının (yoğun bakımlar, acil servis, pediatri klinikleri vb) VZV IgG yönünden 
taranması bağışık olmayan personelin aşılanmasını önermektedir. Sağlık çalışanlarının, gerek kendilerini ve 
yakınlarını korumak, gerekse bakımından sorumlu olduğu hastalara hastalığı bulaştırma riskinin ortadan kal-
dırılması amacıyla aşılanmaları önemlidir. Amaç: Bu araştırma TOBB ETÜ Hastanesinde görev yapan tüm 
hemşire ve ebelerin su çiçeği infeksiyonu açısından bağışıklık durumunun belirlenmesi amacı ile gerçekleş-
tirilmiştir. Kapsam: Çalışmanın evrenini TOBB ETÜ Hastanesinde görev yapan tüm hemşire ve ebeler 105 
kişi oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırmanın kuruma belirli bir maliyeti olduğundan ilk olarak TOBB ETÜ 
Hastanesinde çalışan hasta ile bire bir teması olan yüksek risk grubunda bulunan tüm hemşire ve ebeler ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu kesitsel ve tanımlayıcı araştırmaya 19.04.2016 - 26.05.2016 tarihleri arasında 
TOBB ETÜ Hastanesinde çalışan hemşire ve ebelerin demografik özelliklerini ve bağışıklık durumlarını bilip 
bilmediklerini belirlemek amacı ile bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik 
programı ile analiz edilmiştir. Su çiçeği taraması VZV Immunglobulin G (VZV IgG) testi,  Vidas VZV IgG 
ticari kiti kullanılarak kalibrasyon ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra MiniVidas (BioMerieux, France) cihazı 
ile çalışılmıştır. Bu çalışma 07.02.2017 tarihli TOBB ETÜ Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantı 
kararı sonucunda planlanmış, 17 Mart 2017 tarihinde Başhekimlikten alınan izin ile yapılmıştır.  Bulgular: 
Çalışmanın katılımcıları hemşire ve ebe olduğu için çalışmanın tamamına yakını kadınlardan  (% 91,4) oluş-
turmaktadır. Değişik yaş grubu ve farklı mesleki tecrübe süresine sahip olan hemşire ve ebelerin daha önce 
çalıştıkları kurumlarda su çiçeği yönünden hiç taranmamış oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaya katılanlardan 
94 personelin VZV IgG si pozitif, 4 personelin negatif, 7 personelin ise sınırda olarak değerlendirilmiştir. VZV 
IgG sonucu sınırda olarak belirlenen personel negatif kabul edilerek, sonucu direkt negatif çıkan personel ile 
birlikte birer ay ara ile 2 doz su çiçeği aşısı yapılmıştır. Anket uygulama aşamasında katılımcıların çocukluk 
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döneminde hastalığı geçirip geçirmediği ya da aşılanıp aşılanmama durumunu bilmedikleri ve bu bilgileri 
telefon ile annelerinden aldıkları görülmüştür. Hastalığı geçirdiğini ifade eden 61 kişiden 4’ünün VZV IgG 
sonucu negatif gelmiştir. Sonuç: Tüm hastane çalışanlarının enfeksiyon hastalıklarından korunma ve hastalara 
zarar vermekten kaçınma sorumluluğunun yanı sıra bağışıklamayı mesleki bir alışkanlık haline getirmeleri 
gerekmektedir. Meslek etiğinin gereği olduğu kadar toplum sağlığını korumanın da en önemli önceliğidir. 
Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışan sağlığını ve hasta güvenliğini sağlamak amacı ile başarılı bir 
bağışıklama programı geliştirerek, işe kabul sırasında aşı öyküsünün alınması, VZV açısından taranması ve 
VZV IgG sonucu negatif olan personelin aşılanması hasta ve sağlık çalışanlarının korunması açısından önem 
arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanının Sağlığı, Suçiçeği Taraması, Bağışıklama
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TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Cemile Nihal YURTSEVEN1, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU1, Bilge DONUK1, Eray YURTSEVEN2

İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
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ID: 329 K: 343

Öz: Giriş: Endüstriyel devrim ile gerek dünyada gerekse Türkiye’de iş kazalarında çok ciddi bir problem ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları iş ortamında pek çok çalışanın yaşamını yitirmesine, sakat kalmasına ve 
ciddi ekonomik kayıpların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle İş kazaları, bütün ülkelerin ortak soru-
nu olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınmasıyla beraber belli oranlarda azaltılabilmektedir. Bu önlemlerin 
alınmasında yetersiz kalan ülkelerde iş kazalarından etkilenen çalışan sayısı çok daha fazladır. Bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde Türkiye gerek iş kaza sıklığı gerekse de ölümlü kaza sıklığı açısından Avrupa’da en yüksek 
orana sahip olmaktadır. Bu olumsuz durum hukuki, teknik ve yönetsel bir takım tedbirlerle belirli oranlarda 
azaltılabilmektedir. Fakat iş kazası sıklığını arzu edilen düzeye indirmek için sadece bu tedbirlerin yeterli ol-
madığı da ortadadır. Güvenli bir çalışma ortamının tesisinde çeşitli tıbbı, hukuki, teknik ve yönetsel faaliyetler 
yanında, eğitim de son derece önemlidir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılabilmesi için İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında uzman, nitelikli kişilere bu açıdan ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde İSG eğitimi, tüm 
eğitim kademelerinde oldukça yetersiz durumdadır. Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumların-
da İSG eğitimi verilmemektedir. İlki 1996 yılında kurulan, İSG Teknikeri yetiştiren, 2 yıl sureli ön lisans 
İSG bölümlerinin sayısı her yıl artmaktadır. Ancak mezun sayısının, ülkenin ihtiyaçları bakımından yeterli 
düzeyde olduğu söylenemez. Lisansüstü düzeyde ise üniversitelerde Tezli ve Tezsiz İş Sağlığı ve Güvenliği 
yüksek lisans programları her geçen yıl artış göstermektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde çalışmamız ile 
ülkemizdeki mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği lisansüstü programlarının durumu belirlenmiş olacaktır. Amaç: 
Bu araştırmanın amacı Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarının dağılımı ve enstitü bazında incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araş-
tırmanın evrenini Türkiye de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olarak eğitim veren devlet kamu üniversiteleri 
ve özel vakıf üniversitelerinin tamamı olan 186 üniversite dâhil edilerek gerçekleştirilmiştir. Yöntem:  Araş-
tırmaya toplam (N=185) üniversite dâhil edilmiştir. Araştırmada üniversitenin bünyesinde yer alan Sağlık, Fen 
ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan Tezli ve Tezsiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisans Programlarının 
varlığına göre değerlendirme yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 12 istatistik programı ile ana-
liz edilmiştir.  Bulgular:  Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı 185 üniversite kapsamında Lisansüstü 
Eğitim amacıyla açılan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı olarak eğitim 
veren toplam 84 İş Sağlığı ve Güvenliği programı yer almaktadır. Bunlardan 40 program tezli iken 44 program 
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tezsiz yüksek lisans olarak eğitimine devam etmektedir. Sosyal Bilimeler Enstitüsü bünyesinde Tezli İş Sağlığı 
ve Güvenliği için 2 program yer alırken, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 28, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde 10 program yer almaktadır. Tezli ve Tezsiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yükseklisans programlarının 
bulunduğu üniversitelerin yer aldığı coğrafi bölgeler göre dağılımı incelendiğinde Marmara Bölgesi ilk sırada 
yer almaktadır. Toplamda Marmara Bölgesi için 19 Tezli program yer alırken 20 Tezsiz program toplamda 39 
program ile ilk sıradadır. Daha sonra sırasıyla İç Anadolu Bölgesinde (7 Tezli- 6 Tezsiz), Ege Bölgesinde (6 
Tezli- 4 Tezsiz), Karadeniz Bölgesi (4 Tezli-3 Tezsiz) program ile takip etmektedir. Sonuç:  Çalışma sonunda, 
üniversiteler bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz olmak üzere yeterli sayıda program açıldığı düşü-
nülmektedir. Bu program kontenjanlarının ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek konularında 
uzman ve akademik olarak düşünüp hareket edecek uzmanların yetişmesi ve sahada hizmet vermeleri çalışan 
sağlığı ve güvenliği açısından ileriki dönemlerde olumlu yansımaları doğuracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Lisansüstü, Üniversite, İş Sağlığı ve Güvenliği
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Berat HALİLOĞLU1, Asude ATEŞ2

Girişim Akademi Osgb, İstanbul / Türkiye
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ID: 326 K: 232

Öz: Giriş: Nüfusun az ve sanayinin gelişmediği dönemlerde doğa kirlilikle kendi kendine baş edip doğal den-
geyi koruyabiliyordu. Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin hızla artması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının 
giderek yaygınlaşması sonucu çevresel kirlilik hızla yükselip dünyanın en önemli sorunlarından biri haline 
gelmiştir. Gerekli önlemler alınmadığından ortam hava, toprak ve su kirliliği doğal dengeyi bozma boyutlarına 
doğru hızla ilerlemektedir. Bunun sonucu olarak çeşitli meslek hastalıkları, küresel ısınma, sağlığı tehdit eden 
tarım ve su ürünleri hızla artmaktadır. Atık suların yayıldığı alanlarda kendi döngüsü içinde temizlenebilmesi 
için çözüm yolu olarak arıtma tesisleri kurulmaktadır. Bu tesislerin uygun standartlara işletilmesi kalitelerin 
yükseltilmesi için gerekli AR-GE merkezlerinin kurulması elzemdir. Aksi halde atık suların katı kısmından 
ayrılarak denizlere ve akarsulara deşarj edilmesi  kirliliğe asla çare olmaz. Atık su arıtma tesislerinin verimli 
çalışması için ileri teknoloji, uzman personel yanında emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalı-
dır. Bu nedenle çok önemli işlevi olan bu tesislerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğru uygulanmalıdır. 
İş güvenliği işyerinde işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek 
koşullardan korunmak amacıyla yapılan metodlu çalışmalara denir. İş güvenliğinin üç temel amacı vardır. 
Çalışanları korumak, işletme güvenliği ve üretim güvenliğini sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği açısından, 
yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem 
ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak  işyerleri sınıflandırılır. Atık 
su Arıtma tesislerinin işletilmesi işi 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iş-
yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları EK-1’ de yer alan işyeri tehlike sınıf-
ları listesine göre nace kodu:37.00 Kanalizasyon işleri başlığında işlenmiştir ve çok tehlikeli sınıfta yer alır. 
Ayrıca Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik Ek-1 Biyolojik Etkenlere 
Maruziyetin olabileceği bazı işler listesinde kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma yer almaktadır.  Bu 
sebeplerden atık su arıtma tesislerinde çalışma ortamını ve çalışanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı he-
defleyen iş sağlığı ve güvenliği çok disiplinli bir yaklaşım ve bir ekip çalışması ile işyerindeki tehlikelerin  
kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Amaç: Yeni 6331 isg yasası iş kazaları meslek hastalıkları olmadan 
önleme yaklaşımı getirildi. Bu yaklaşımının esasını risk değerlendirme çalışmaları teşkil etmektedir. Risk de-
ğerlendirme tehlikeler tespit edilerek risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için yapılan sistemli 
çalışmalardır. Risklerin önlenmesi mühendislik ve koruyucu hekimlik çalışmaları ile sağlanmaktadır. Ayrıca 
risk değerlendirmesi ile alınan tedbirlerin uygunluğunun izlenmesi kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi 
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faaliyetleri de yapılması sağlanabilmektedir. Bu çalışmada atık su arıtma tesisi risk değerlendirme  çalışması  
yapılarak sektördeki yaşanan isg  sorunları anlatılmıştır. Böylece gerek mevcut tesisler gerekse de gelecekteki  
tesisler için iş kazalarını ve meslek hastalıklarının azaltılmasına fayda sağlanması amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çeşitli atık su arıtma tesisi işletilmesi bağlı olarak  yaşanan iş kazaları  ve alınan tedbirler incelendi. Finekın-
ney risk analizi yöntemine uygulandı. Fınekınney risk analizi; Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme 
anlamına gelir. Bu yöntem G.F. Kinneyand A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir. Fine-Kinney 
metodu, risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve 
kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan bir tekniktir. Risklerin ağırlık oranları he-
saplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. Fine-Kinney 
metodu, işyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlaması nedeniyle de daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. 
Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodu, Olasılık(O), Şiddet(Ş) ve Frekans(F) skalalarından meydana gel-
miş olup, Risk derecesi(R)=Olasılık(O) x Şiddet(Ş) x Frekans(F) olarak hesaplanır. Bulgular ve Sonuç: Atık 
su arıtma tesislerinde son dönemlerde İSG mevzuatının etkili bir şekilde uygulaması sağlanamamaktadır. Bu 
nedenle iş kazaları sonucu oluşan kayıpların sayısı artmıştır. İzmir Tabip Odasının işçi ölümleri raporuna göre 
son 4 yılda kanalizasyon ve arıtma tesislerinde en az 32 çalışan iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Metan gazı 
sonucu zehirlenme,  düşme  vb. basit nedenlerle yaşanan kazalar tesislerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve 
eksikliğini ortaya koymaktadır. İşçilerin mevcut risklere karşı eğitimlerinin olmaması, bazı tesislerde yeterli 
havalandırmanın yapılmaması, maske kullanılmaması, metan gazı ölçüm cihazlarının olmaması ya da kula-
nılmaması sonucu yaralananlar ve ölenler olması atık su arıtma tesislerinde çalışan sağlığı ve güvenliğinin 
önemini vurgular. İş kazalarının önlenmesinde devlet, işveren, çalışanlar, sendikalar, üniversiteler ve basının 
değişik ölçülerde sorumluluk sahibi olduğu belirtilmektedir. Devletin bu konudaki en önemli etkinliği ve ça-
bası iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli mevzuatların düzenlenmesi olarak belirtilmiştir. İkinci önemli 
fonksiyonu denetim olarak açıklanmıştır. Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen İSG hiz-
metlerinden arıtma tesisi çalışanlarının tam anlamıyla yararlanması gerekmektedir. Çalışma ortamı tehlike 
ve riskleri konusunda gereken bilgilendirme yapıldıktan sonra yeni başlayan personel işe başlatılmalı çalışan 
personelde eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmelidir. Belirli aralıklarla sağlık tara-
malarından geçilmeli, bağışıklama, ergonomik  çalışma ortamı, kaliteli, sağlam araç – gereç malzeme temini, 
periyodik aralıklarla araç-cihaz ve sistem kontrollerinin sağlanması, uyarı  levhaların anlaşılır ve doğru kulla-
nılmalı, tesis çevre güvenliği sağlanmalıdır. Arıtma tesisi çalışma ortamı tehlikeleri ölçülmeli yapıldıktan son-
ra tehlikeler belirlenmeli ve değerlendirilmelidir. Risk değerlendirme yapılırken bilgi ve birikimler paylaşıl-
malı kararlar ortak alınmalı birlikte uygulanmalıdır. Yeni koşullar ışığında risk değerlendirmeleri yenilenmeli 
sürekli gözden geçirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işletme ve sendikalar üzerine düşen 
görevi yerine getirmede ne kadar istekli ve gayretli olsalar bile bu çabalar çalışanlar tarafından benimsenmez 
ve desteklenmezse istenen amaca ulaşılamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında 
eğitim çalışmalarına katılmaları, kişisel koruyucuların kullanımında titiz davranmaları, güvensiz hareket ve 
davranışlarda bulunmamaları, işverene kullanılan malzemelerin seçimi ve değerlendirilmesi konusunda yar-
dım etmeleri, işveren tarafından sağlanan aygıtların güvenlik özelliklerinin göz önüne alınarak kullanılması, 
çalışma ortamında gözlemlenen tehlikeleri bildirmesi çalışanın sorumlulukları olarak görülmektedir. Yukarda 
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bahsedilen tüm önlemlerin ışığında arıtma tesislerinde çalışanların korunması, işletmenin korunması, üretim 
ve kalitenin artırılması sağlanarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları amacına ulaşmış olur.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, Atık Su Arıtma Tesisi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği
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BİLGİ MERKEZLERİNDE PROAKTİF UYGULAMALAR: RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU  

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

alpkuzucuoglu@gmail.com

ID: 324 K: 334

Öz: Giriş: Bilgi Merkezleri ülkelerin geçmişten geleceğe devam eden süreçlerinde bünyelerinde bulundur-
dukları eşsiz kültürel miras ve bilgi birikimin gelecek nesillere ulaştırılması için çaba harcayan kurumlardır. 
Bu kökleşmiş kurumlar, adeta kentlerin cazibe merkezleri haline gelmişlerdir. Kütüphane, Arşiv ve Müze 
(KAM) yapılarında çalışanlar, kullanıcılar, binalar ve koleksiyonlar için olası risklere karşın ayrı ayrı ted-
birlerin alınması zorunludur. Bu konuda yöneticilerden çalışanlara ve kullanıcılara kadar önemli görevler 
düşmektedir. Önlem çalışmaları uzun soluklu mücadeleyi kapsamalıdır. Bunun için de risklerin asıl kaynağı 
olan tehlikeli durumlara karşı bilinçlendirme ve bu konuda eğitim çalışmalarıdır. Eğitim çalışmalarından önce 
risklere neden olabilecek tehlikeler için etkili olan faktörlerin belirlenmesi, bu konuda daha detaylı çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Tehlikelerin belirlenmesi için risk değerlendirme çalışması büyük bir rol üstlen-
mektedir. “Proaktif” yani önceden yapılacak çalışmalar ile risk meydana gelmeden önce alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi hayati önem taşıyacaktır. Bu yol haritasının belirlenmesinden sonra üzerine inşa edilecek önlem, 
eğitim, acil durum planlaması gibi çalışmalar daha kolay yürütülebilecektir. Amaç: Bu çalışma,  KAM ku-
rumlarında çalışanların, bu yapılarda meydana gelebilecek olası risklere yönelik farkındalıklarının artırılması 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini KAM kurum çalışanları oluşturmak-
tadır. Sınırlıklar:  Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yapılmaktadır. 
Bu kanunun amacı, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların göre, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 
Ancak 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren hükümlerle “Az Tehlikeli” sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan 
işletmeler ile “Kamu kurumlarında”, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG hizmeti alınması, 
2017’den 2020’ye 3 yıl ertelenmiştir. Bu nedenle özellikle kamuda faaliyet gösteren KAM Kurumlarında 
bu ertelemeyle olası uygulama sınırlılıkları söz konusudur. Yöntem: Çalışmada, özellikle kentsel alanlarda 
Japonya’da uygulanan “Town Watching” Uygulamalarının KAM yapılarına adapte edilmesi ile risklerin daha 
etkin şekilde ve katılımcı anlayışla  tespit edilmesine yönelik bir çözüm önerisi sunulmuştur. “Eksiksiz bütün-
lük” anlamına da gelen “Holistik öğrenme”yi sağlayan bu metot ile çalışanların tecrübesi ile uzman tecrübesi 
bir araya gelerek birleştirilerek ortk bir sinerji oluşturulmaktadır. Bu saha tecrübesi olan uzman personelle, 
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güvenlik ve sağlık üzerine uzmanlaşmış personelin bilgilerinin bütünleştirilmesine dayanmaktadır. Bulgular:  
Town Watching yönteminin KAM’a tatbik edilmesiyle “KAM İzliyor” yöntemi önerilmiş olup; ortak sinerji 
oluşturularak yani çalışanların katılımı sonucu ortaya çıkan izleme çalışmalarındaki bulguların karar vericile-
rin daha çabuk karar almasını sağlayacak bir araç haline gelmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, “KAM İzliyor” 
gibi yöntemlerin KAM yapı komplekslerindeki mevcut tehlike kaynaklarının belirlenmesine yönelik etkin 
bir araç olduğu vurgulanmış, bu modelin uygulanmasının bir pilot proje ile başlayıp daha sonra ülke geneline 
yaygınlaştırılması için politikalar üretilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. “KAM İzliyor” projelerine yerel ve 
merkezi idarelerce kaynak sağlanmalı ve sürdürülebilirliğin temini için yöntem ve projeler geliştirilmelidir. 
Bu projelerde katılımcıların kimler olacağı, kimler tarafından uygulanacağı, uygulama araçları, uygulama lo-
kasyonu, uygulama amacı ve  kapsamı gibi konular belirlenmelidir. Bu konuda yöntemin nasıl uygulanacağına 
dair, uygulama rehberleri hazırlanmalı, kullanıcı tabanlı, okul tabanlı projeler de düşünülmelidir. Bölgesel 
olarak, tüm bilgi merkezlerinin envanteri çıkartılmalı, bunların bünyesinde bulunan tehlike kaynaklarının da 
envanteri çıkartılarak PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngülerinde olduğu gibi sürekli kontrol 
ile gereken önlemlerin alınması için bir mekanizma oluşturulmalıdır. Hem tehlike kaynaklarının tespiti, hem 
de tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol amacıyla da “KAM İzliyor” modeli uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Merkezleri, Risk Değerlendirme, Town Watching 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL 
UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI: GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖRNEĞİ

Mustafa GÜNAYDIN1, Gülseren GÜNAYDIN2

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane  / Türkiye

mustafagnaydin@hotmail.com

ID: 318 K: 294

Öz: Giriş: Çalışma hayatında son dönemlerde yaşanan kazalar neticesinde kişilerin iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) kavramına vermiş oldukları önem gün geçtikçe artmaktadır. İnanların artan ihtiyaçları ile bağlantılı 
olarak bu ihtiyaçların giderilmesi teknolojinin ve çalışma alanlarının farklılaşmasına neden olmuştur. Geçmiş 
yıllara baktığımızda ülkemizde maden ocaklarında oluşan kömür tozları, yaşanan patlamalar ve göçüklerin 
neden olduğu en önemli ve elle tutulur iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluştururken günümüzde ise artan 
teknoloji ve insan gereksinimleri sadece maden ile sınırlı kalmadığını bunun yanında biyolojik, kimyasal, fi-
ziksel, mekanik, endüstriyel vb. birçok alanda İSG acısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Dolayısıyla İSG 
uygulamaları içerisinde yer alan Temel İlk Yardım Uygulamalarının önemi gün gittikçe artmakta ve önem 
arz etmektedir. Literatür incelendiğinde ilk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir 
durumda sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye 
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç-gereç aranmaksızın var olan ve uygun olan malze-
melerle yapılan ilaçsız müdahale uygulamalarıdır. İlk yardım uygulamalarının öncelikli amaçları ise, hayati 
tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi, durumun kötüleşmesinin önlenmesi 
ve iyileşmesinin kolaylaştırılmasıdır. İSG’nin amaçlarına baktığımızda ise, çalışanları korumak, işletmenin 
güvenliğini dolayısıyla çalışan güvenliğini sağlamak ve üretim güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultu-
sunda hem İSG olsun hem de ilk yardım olsun çalışanlar üzerinde etkileri son derece önemli ve proaktif ön-
lemlerin yeri tartışılmazdır. Amaç: Bu çalışma, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İSG Programında bulunan 1. Sınıf Örgün ve İkinci Öğretim öğrenim 
gören öğrencilerin mevcut ilk yardım bilgi düzeylerini değerlendirmek ve yapılan ilk yardım eğitimi sonra-
sında bilgi düzeylerinin daha önce ilk yardım alıp almadığı ve eğitim öncesi ve sonrasının araştırılmasını ve 
yapılan bu çalışma ile ülkemizin değişik yerlerinde olacak olan öğrencilerimizin bu alanlarda önce kendileri 
ve ailelerinden başlayarak topluma bilinci ve faydalı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Yöntem: 
Çalışma 56 kişiye yönelik olarak hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma için Gümüşhane Üniver-
sitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulundan 30128170-903.99-E.5023 sayılı yazılı ve sözlü kurum izni ve 
katılımcılardan tek tek yüz yüze görüşme usulü ile sözlü onamları alınmıştır.  Katılımcıların ilk yardım bilgi 
seviyelerini ölçmek için ilk olarak; Doğru, Yanlış ve Fikrim Yok/Bilmiyorum şeklinde otuz sorudan ve on bir 
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sorudan oluşan Demografik Bilgiler tek tek ve yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen ön test akabinde ilk 
yardım konusunda on beş bölümden oluşan teorik bir eğitim verilmiş, teorik eğitimden sonra verilen konular 
üzerinde uygulama tatbikatları yapılmış ve son olarak on beş bölümü içeren kırk sorudan oluşan bir son test 
uygulanmıştır. Katılımcılar 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Çalışma üç ay 
zaman zarfı içinde ön test, eğitim, uygulama ve son test yapılarak tamamlanmıştır. Katılımcıların 22’si bayan 
ve 34’ü erkektir. Katılımcılar arasından 9 kişi sağlık meslek lisesi çıkışlı ( %5.04’ünü oluşturur ve geriye ka-
lanlar (47 kişi, %94.96’sını oluşturur) ise Mesleki Teknik Lise (makine, elektrik, inşaat ve kimya) Düz Lise, 
İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi çıkışlıdır. İlk yardım eğitimi daha önceden alan ( ders olarak) kişi sayısı 
12 kişidir (%6.72’dir) ve ilk yardım daha önceden hiç almayan sayısı ise 44 kişi bu da %93.28’i dir. İş sağlığı 
ve güvenliği programına sınavsız geçiş ile gelen sayısı 15 (%8.4’ü) kişidir ve geriye kalan 41 kişi (%91.6’sı) 
ise ösym’nin yaptığı sınava girip YGS-2 puanıyla gelenlerden oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ve ilk 
yardım hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaptığımız bu çalışmada yüz yüze yapılan ilk değerlendirme-
lerde katılımcıların kulaktan dolma yanlış bilgiler taşımakta oldukları ve bunları da yaşadıkları çevreden ve 
televizyon programlarında izledikleri filmlerden öğrendikleri tespit edilmiştir. Burada yapılan yanlışlardan bir 
tanesi soğuktan donma olaylarında katılımcıların hasta/yaralıyı hemen kar vb. maddelerle ovmaya çalışmaları 
ve hemen sıcak bir ortama alınmaları oldu. Diğer bir yanlış ise yetişkin ve çocuk(1-8 yaş)- bebek (0<12 ay) 
temel yaşam desteği uygulanmasında yapılış sıralarının karıştırılması ve 112 acil durum ekiplerinin aranma 
zamanları olmuştur. Diğer başka bir yanlış ise kara ve deniz canlılarının sokmaları/ısırmaları/teması neticesin-
de soğuk ve sıcak uygulama yapılacak olan hayvanların hangileri olduğu tespit edilmiştir. Rentek manevrası 
olarak bildiğimiz araç içerisinde sıkışan birini çıkarma işlemi sırasında ise de kişinin emniyet kemerinin açıl-
madan, ayakları pedallara sıkışıp sıkışmadığının kontrolünün yapılmadan çıkarılmaya çalışılması olmuştur. 
Sonuç olarak ilk etapta yapılan çalışmada bilgi beceri seviyeleri %23 iken üç ay boyunca yaptığımız eğitim, 
test ve uygulamalar neticesinde katılımcıların seviyesi yaklaşık olarak %89 seviyesinde olduğu saptanmıştır. 
İlk yardım algısının bu denli artmasın en önemli nedenlerinden bir tanesi yapılan çalışmanın uygulama şeklin-
de olması ve İSG gibi algının sürekli açık olması gereken bir programda bulunmalarıdır. Yapılan bu çalışma 
diğer tarafından Kızılayın yaptığı ve Sağlık Bakanlığı onaylı ( Uygulamalar Sağlık Bakanlığı yetkilileri karşın-
da yapıldı) ilk yardımcı sertifikası almak için katılımcıların iki günlük (8+8 saatlik) eğitime katıldı ve eğitim 
sonucunda 56 kişiden sadece 1 kişi sertifikayı alamamıştır.

Anahtar Kelimeler: İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Kültürü, Proaktif 
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MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDEKİ ÇALIŞANLARA 
VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdar DENİZ1, Eylül ÇETİN2, Koray KENZİMAN3

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mersin / Türkiye
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ID: 317 K: 329

Öz: Giriş: Dünyamızda ve ülkemizde teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak iş gücü kaynakları da de-
ğişmeye başlamıştır. Nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın artması çalışanların tehlikeler, beden ve ruh sağ-
lığına yönelik tehditlerden korunması ve bu faktörlere ilişkin farkındalığının artması gerekliliğini doğurmuş-
tur. Her çalışanın İş sağlığı ve güvenliğine dair bilinçli olması gerekir. Amaç: Bu nedenle bu çalışmada, eğitim 
öncesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerdeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat 
bilgilerini tespit etmek ve eğitim sonrasında elde ettikleri kazanımları belirlemek amaçlanmıştır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini 2016-2017 yılında Mersin ili Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerde 
çalışan toplam 2108 personel oluşturmaktadır. Örneklemini ise kendilerine ulaşılabilen toplam 603 personel 
oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından çalışmanın amaçları doğrultusunda 
ve alan yazın taranarak geliştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Soru Formu” aracılığı ile toplanmıştır. 
Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili sorular, ikinci bölümde ise katılımcıların iş sağlığı 
güvenliği hakkındaki bilgilerini tespit edebilecek seçenekli sorular, üçüncü bölümde ise verilen eğitim sonrası 
çalışanların kazanımlarını belirleyecek açık uçlu sorular yer almıştır. Eğitime başlamadan önce kişisel bilgi 
formu ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerde çalışanların iş sağlığı güvenliği hakkındaki bilgileri ile 
ilgili sorulardan oluşan soru formu katılımcılara dağıtılmış ve gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra doldur-
maları istenmiştir. Eğitim bittikten sonra ise çalışanların kazanımlarını belirleyecek soruların yer aldığı soru 
formunu doldurmaları istenmiştir. Soru formunun iç geçerliliğini sağlamak için sorular iş sağlığı ve güvenliği 
alanında uzman üç akademisyen tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan görüşme sorularını, araştırmanın ama-
cına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı açısından değerlendirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda soruların 
değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkartılması ile ilgili öneriler getirmeleri istenmiştir. Araştırmacılar, uzman gö-
rüşleri doğrultusunda görüşme sorularını tekrar gözden geçirmişlerdir. Soruların anlaşılırlığını değerlendirmek 
için müdürlük çalışanlarından beş kişi ile pilot görüşme yapılmış ve anlaşılmayan sorularda düzenlemeye 
gidilerek görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Soru formuna verilen cevaplar SPSS 20 programı kulla-
nılarak bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. Verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları hesaplanarak ve 
değerlendirilmiştir. Açık uçlu sorular, içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiş çalışanların verdikleri cevap-
lardaki kategoriler belirlenmiş ve veriler böylece sınıflandırılmış, görülme sıklığı tespit edilmiştir. Bulgular: 
Çalışmadan elde edilen sonuçların bazıları şunlardır: Çalışma grubunun %73’ünün 657 sayılı kanuna tabii 
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olarak çalışanların, % 76,3’ünün kurumlarda stajyer olarak çalışanların İSG Kanunu kapsamında olduğunu 
bilmediği; % 66’sının çalışanlara eğitim verilmesi ve %59,5’inin meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek 
için önlemler alınması durumlarının İSG Kanunu ile işverene getirilen yükümlülüklerden olduğunu bildikleri, 
%54.9’unun çalışanlara sağlık gözetimi sunulmasını, %65.3’nün ise kurumunun risk değerlendirmesini yapar 
yaptırır yükümlülüğünün işverene ait olduğunu bilmediği; %55,7’sinin işi ile ilgili kişisel koruyucu dona-
nımları kullanma, %42,3’ünün işyerindeki hijyen kurallarına uyma gerekliliğinin çalışanların yükümlülüğü 
olduğunu bilmedikleri görülmüştür. Katılımcı grubun %66,3’ünün risk değerlendirme ekibinde yer alması 
gereken profesyonellerden iş güvenliği uzmanını bildikleri ancak diğerlerini bilmedikleri; % 66,33’ünün mes-
lek hastalıkları bildiriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılması gerektiğini bildiklerini ifade 
ettikleri görülmüştür. Çalışma grubunun eğitim sonrası kazanımlarına ilişkin bulgular incelendiğinde 342’sının 
İSG Kanunun kamu kurumlarında uygulanmadığını, 186’sının meslek hastalıklarının ayırt edici özelliklerini 
fark ettiğini, 97’sının ise iş kurulu olduğunu fark etme, 308’nin İş Sağlığı ve güvenliği kanununda tanımla-
nan yükümlülüklerin kimlere ait olduğunu 296’sının ergonomik olmayan çalışma koşullarında çalıştıklarını 
fark etme, 154’nün çalışan temsilcilerinin de kurul ve risk değerlendirmelerinde bulunabileceklerini öğrenme, 
82’sinin sağlık sektörlerinde tanımlanan meslek hastalıkları kodlarının bilgi sistemlerine girişlerinin yapılması 
ile ilgili eğitimlerin ve bilgilendirmelerin sürekli yapılması doğrultusunda görüşlerini belirtmişlerdir. Sonuç: 
Sonuç olarak çalışanların işveren ve çalışan yükümlülükleri, risk faktörleri, gerekli bildirimlerin yapılması 
gereken birimler ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının İSG eğitimleri aracılığı ile arttırılması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Yükümlülükler, Eğitim
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Öz: Giriş: İş hayatının önemli bir parçası olan iş sağlığı ve iş güvenliği kamu ve özel sektör kurumlarının 
işlerliğinin devamı açısından büyük öneme sahiptir. Özellikler son dönemlerde meydana gelen iş kazalarının 
sonucunda gerek işverenlerde, gerekse iş görenlerde oluşan farkındalık bu konuda kanuni ve mevzuat boyu-
tunda düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. Bu sayede birçok firma çalışanlarının işyerinde, işin görülmesi 
sırasında fiziki çevre koşulları nedeniyle karşılaştıkları sağlık sorunlarının ve mesleki risklerin ortadan kal-
dırılması veya azaltılması amacıyla çalışmalar başlatmıştır. 1960’lı yıllardan sonra, sömürgeciliğin kalkma-
sıyla birlikte, sosyal devlet anlayışının ön plana çıkması, meydana gelen iş kazalarının sonucu açılan hukuki 
mücadeleler bir takım işçi haklarının kazanılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu duruma bağlı olarak ta iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar artmıştır. Gerek teknolojik gerekse toplumsa anlamda meydana gelen 
iyileştirme çalışmaları, sağlık ve güvenlik sorunlarına olumlu bir bakış açısı kazandırmış ve insana ve doğaya 
karşı farkındalık oluşturmuştur. 1970’li yıllarda iş yeri sağlığı ve güvenliğini konusunda yapılan çalışmalar ve 
yasal düzenlemelerin kapsamı daha da genişlemiş, insan ve doğanın yanında ürün güvenliği ve zararlı madde-
lerin kullanımı, binaların ve endüstriyel süreçlerin tasarım ve kullanım güvenliği gibi konular da bu kapsam 
içinde ele alınmıştır. Bunun sonucu olarak, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğinin en iyi bir şekilde sağlanması, 
ülkelerin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunun gelişmiş ülkelere 
göre biraz geri kaldığı söylenebilir. Çünkü gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ve tarihsel gelişim süreci 
içerisinde bakıldığı zaman açıkça görülmektedir ki iş sağlığı ve güvenliği konusu ülkemiz için halen çok ye-
nidir. İş güvenliği ile ilgili çeşitli çalışmalar ve 2003 yılında yapılan yasal düzenlemeler “reaktif” bir yaklaşım 
sergilenmekteyken; ancak 20.06.2012 tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile “proaktif” duruma 
gelmiştir. Bu sayede ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda çağdaş, günümüz şartlarına uyan bir kanuna 
kavuşmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki önemli olan kanunu yapmak kadar onun başarılı bir şekilde uygu-
lanmasını sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşımın amacı insan ve çevreyi tehlikeye atacak 
her konuda olaylar meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Amaç: İşletmelerde 
meydana gelebilecek can ve mal kaybını en aza indirmenin en iyi yolu risk yönetimidir. Çünkü iş sağlığı ve gü-
venliğinde risk yönetiminin amacı; iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşturan nedenler ve bunları etkileyen 
faktörler ile ilgili en geçerli ve en doğru bilgilerin toplayarak görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkmasını engel-
leyebilecek etkili bir güvenlik ağı kurmaktır. Bunun için de iyi bir risk analizi yapmak gereklidir. İyi yapılmış 
bir risk analizi, doğabilecek kazalardan korunma açısından büyük önem taşır ve görünmeyen tehlikelerin or-
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taya çıkarılmasını sağlayarak gerekli güvenlik önemlerinin alınmasında yol gösterir. Çalışma iş sağlığı ve iş 
güvenliği çalışmalarının bir metal firmasında uygulanmasını ve bu uygulama sonuçlarının değerlendirilmesini 
amaçlamıştır. Yöntem: Tehlikeli bir olaya veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay 
veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birle-
şimini ifade eden risk, olayın gerçekleşme olasılığı ile olayın şiddetinin çarpımına eşittir. Yani riski meydana 
getiren unsurlardan her birinin artması riskin de artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla firmaların çalışanla-
rına güvenli ve huzurlu bir ortam sağlayabilmesinin yegâne yolu çalışma ortamındaki potansiyel riski unsur-
larının kaldırılmasını sağlamaktan geçmektedir. Bunu sağlamanın en önemli yolu risk analizlerinin yapılarak 
iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan her unsurun önceden tespit edilerek ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. 
Bunun için de riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin ka-
bul edilebilir olup olmadığına karar vermek için risk değerlendirme süreçlerinin uygulanması gerekmektedir. 
Böylece tespit edilen riskler ortadan kaldırılarak yasal mevzuata uygun hale getirilecek ve çalışanlarına gü-
venli bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır. Çalışma içerisinde yapılan risk analizlerinde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na ait ölçekler ve ortaya çıkabilecek riskin derecelendirilmesi amacıyla da Matris yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan risk analizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğüne bağlı çalışan, Sicil Numarası 82447 olan C sınıfı iş güvenliği uzmanı Emel Adıyaman tarafından 
yapılmıştır. Firmanın hususi bilgileri etik kurallara uygun olmadığı için paylaşılmaması uygun görülmüştür. 
Yapılan Çalışma Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Bulgular 
ve Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışmada karar matrislerinden olan 
L tipi matris metal ve plastik üretimi yapan bir fabrikaya uygulanmıştır. Araştırmalar sonucunda işletme için 
yüksek riskli faaliyetler belirlenmiş eksiklikler saptanmış ve ilave edilmesi gereken ekipmanlar belirlenmiştir. 
Risk derecesi yüksek olduğundan işletmede acilen azaltılması gereken tehlikeler ve alınması gereken önlemler 
belirtilmiştir. Buna göre firmada 41 noktada yapılan kontroller sonucunda 41 noktanın 35’inde yüksek risk, 
6’sında orta dereceli risk unsuru olarak tespit edilmiştir. Mevcut ve potansiyel risklerin azaltılması konusunda 
yapılması gerekenler konusunda öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak belirlenen önlemler uygulandığı takdirde 
işletme için iş kazaları ve meslek hastalıkları ve diğer risk faktörleri gibi durumlarda önemli ölçüde azalma 
meydana geldiği görülecektir. Bu süreç yeniden düzenlenirse risk düzeyine düşecektir. Aksi takdirde işletme; 
meydana gelebilecek iş kazaları meslek hastalıkları bir diğer risk düzeyleri için oluşan tehlikeler sebebiyle iş 
durdurma veya kapatma kararı alınıp ruhsatlarına el konulacak duruma düşebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Sağlığı, Risk Değerlendirme

Yazar Notu: Bu çalışma, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Analizi ve Metal Sektöründe Bir Uygu-
lama” adlı Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünü içermektedir.
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Öz: Giriş: Ergonomi, çalışanların işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan ilişkilerini araştıran bir bilim dalıdır. 
Ergonominin çalışma hayatındaki başlıca amacı çalışanların sakatlanma riskini en aza indirerek, insan vü-
cudundan en yüksek verimi sağlamaktır. Bu verimin sağlanması aşamasında, çalışanların aşırı zorlanmalara 
maruz kalmadan, aşırı zorlanmalara maruz bırakılmadan fizyolojik ve psikolojik açıdan yıpratılmadan en iyi 
verimin elde edilmesi hedeflenmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan hükümler bu bilim 
dalındaki esaslara göre düzenlenmiştir. Ergonomi, çalışma ortamında olumsuzluk barındıran koşulların orta-
dan kaldırmasına yönelik bir bakış açısına sahiptir. İnsanın işe uydurulmasından çok, işi insana uydurmaktır. 
Yani, fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması sürecidir. Ofis ergonomisi, çalışma ortamının çalışana uygun 
hale getirilmesidir. Yetersiz ergonomi, çalışanların yorulmasına ve rahatsız hissetmesine neden olmakta, işin 
fiziksel açıdan zorlayıcı olduğu durumlarda çalışanların kaliteli iş çıkarmalarını zorlaştırmaktadır. İş sağlığı ve 
iş güvenliği açısından işyeri ortamının incelenerek ergonomik prensiplerin uygulanması önemlidir. Özellikle 
idari birimlerde çalışan personelin çalışma sürecinde, çalışma ortamında ya da kullandığı ekipmanlarda ya-
pılacak küçük değişiklikler çalışan sağlığı ve iş verimi açısından olumlu değişikliklere neden olabilmektedir. 
Amaç: Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Rektörlük binası Kalite Koordinatörlüğü’nde görev yapan masa 
başı çalışanların çalışma ortamı ergonomisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu 
çalışma 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nde sürekli masa başında çalışan on üç (13) 
personelin çalışma ortamı ergonomisinin ilgili literatürler doğrultusunda değerlendirilmesi kapsamaktadır. 
Yöntem: Araştırmada ilgili literatürlerin taranması sonucunda, sürekli masa başında çalışan idari personelin 
çalışma ortamına bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel şikayetleri ve standart ofis ekipmanı ölçümlerinin de-
ğerlendirmesi için ölçümler yapılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla ölçümler mezura kullanılarak yapılmış 
olup, diğer bilgiler oluşturulan anket aracılığıyla, yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Bu ölçümlere 
ek olarak yaş, çalışma yılı, bilgisayar başında oturma süreleri ve kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılarının du-
rumu sorgulanmıştır. Ağrı skalası olarak 0-10 arasında bir değerlendirme yapılmış olup, katılımcıların kendi 
durumlarını bu skalaya göre değerlendirmeleri istenmiştir. Beyan edilen değerlerden 0-5 arası kabul edilebilir, 
6-10 arası ise çalışma ortamı ergonomisine göre ağrı yükü oluşturduğu kabul edilmiştir. Ölçümlerde masa ve 
sandalye yüksekliği, masa ve sandalyenin kol desteği arasındaki fark, göz bilgisayar arası uzaklık ve bilgisa-
yar ekran ölçüleri cm cinsinden ölçülerek literatürde önerilen standart değerler ile karşılaştırılması yapılmış-
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tır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 
katılanların %61,5’ kadın, %38,5’i erkek olup, yaş ortalaması 35.46±7.8  minimum:24, maksimum:50 olarak 
bulunmuştur. Ofis ortamında çalışma yılı açısından ortalama 12.92±8,39 minimum:3, maksimum:25 yıl olarak 
belirlenmiştir. Ofis ortamındaki ergonomik parametreler değerlendirildiğinde, masa yüksekliği ilgili literatür-
de 68-72 cm aralığında olması gerektiği belirtilirken, çalışmamızdaki ölçüm sonuçları ortalaması 74.5±0,36 
olarak bulunmuştur. Bu değerler istatistiksel açıdan yapılan fark değerlendirmesinde anlamlı derecede yük-
sek olduğu tespit edilmiştir. (p<0.005). Sandalye yüksekliği ölçüm sonuçları ortalaması 48.46±3.92 minu-
mum:44.2, maksimum:55.2 cm olup, literatürde önerilen değer 38-51 cm dir. Ölçüm değerlerinin sınır değerler 
içerisinde olduğu ortaya konmuştur. Ortalama göz bilgisayar mesafesi literatürde 60-90 cm arasında olması ge-
rektiği vurgulanmaktadır. Bu değerlerde meydana gelen sapmalar çalışma sürelerine bağlı olarak farklı sağlık 
sorunlarına yol açmaktadır. Ekranlı araçlarla çalışmanın yaratabileceği gözle ilgili sorunların başında “Bilgisa-
yar Görme Sendromu” (Computer Vision Syndrome) gelmektedir.  Buna yol açan başlıca sorunlar: monitörle 
aradaki uzaklığın ve monitöre bakış açısının uygun olmaması, yansımaların önlenmemesi, ekran parlaklığının, 
boyutunun, renginin uygun seçilmemesi, ekran yenilenme hızının ve kontrastın yeterli olmaması, ortam aydın-
latmasının uygun olmaması ve  dinlenme arası verilmemesi sayılabilmektedir. Çalışmamızda göz bilgisayar 
mesafesi ortalaması 64.82±3.80 cm olarak ortaya konmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmada, ofiste masa başında 
geçirilen süre ile ağrı eşiği değerlendirildiğinde, ağrı eşiğinin süre ile istatistiksel açıdan ilişkili olduğu belir-
lenmiştir (p<0.005). Monitör ve ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda; yetersiz dinlenme aralıkları, bilgisayar 
başında uzun süreli ve tekrarlayan hareketler, kullanılan masa ve sandalye yüksekliklerinin ayarlanmaması 
gibi durumlarda ergonomik önlemlerin alınmaması, bazı fiziksel rahatsızlıklara ve sağlık problemlerine yol 
açmaktadır. Çalışanlara uygun ofis mobilyaları ve el desteği sağlanması, iş saatlerinde uygun dinlenme arala-
rının verilmesi gibi ergonomik tedbirler ile kas iskelet sistemine ait sorunlar azaltılabilir. Ayrıca, özellikle ofis 
çalışanlarında periyodik göz taramalarının yapılması iş sağlığı açısından önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Ofis, Çalışan, Çalışma Süresi
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Öz: Giriş: Hızlı teknolojik gelişmeler bir taraftan insanlığın yararına gelişmeler sağlarken, diğer taraftan 
insan hayatı ve çevre açısından olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Gelişen sanayileşme ile birlik-
te işyerlerinde yeterli önlemlerin alınmaması sonucunda ülkemizde her geçen yıl azımsanmayacak sayıda 
iş kazası meydana gelmektedir. İş kazası tanımı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “İşyerinde 
veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da 
bedenen engelli hale getiren olay” olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen iş kazalarının çoğunluğu yeter-
li iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasından kaynaklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hem çalışanlar hem 
de işverenler açısından önemlidir. Kuşkusuz çalışan açısından sağlık ve güvenliğin önemi açıktır. Çalışanın, 
işyerindeki olası tehlikelerden, özellikle yaşamına, vücuduna ve sağlığına yönelik tehlikelerden korunması 
gerekmektedir. İş kazaları, neden oldukları acıların yanında üretim ekipmanlarında ve iş gücünde yaşanan 
kayıplar nedeniyle üretim maliyetlerini de etkilemektedir. İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan çalışanın, 
işine devam edemediği günler işyeri için bir kayıp olmaktadır. Üretim yapılamayan gün sayısı işletmenin ve-
rimliliğini de etkilemektedir. Ayrıca, iş kazasına uğrayan kişinin yerine yeni bir elemanın bulunması ve gerekli 
niteliklerin yeni çalışana kazandırılması işletmeye ek maliyetler de getirmektedir. İş kazalarının önlenmesi ile 
iş güvenliğinin sağlanması, işyerinde verimlilik ve güvenliğin artışını da sağlayacaktır. Amaç: Bu araştırma 
2015 yılında Türkiye’de iş kazası tanımı almış vakaların iş göremezlik süresi açısından incelenerek mevcut 
durumun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmada 2015 yılında Türkiye’de 
sigortalı olarak çalışan kişilerin tamamında ortaya çıkan iş kazası tanımı almış tüm vakalardan oluşmaktadır. 
Yöntem: Araştırmada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanıp yayınlanan, 2015 yılına ait İş Kazası 
ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada Ekonomik Faaliyet sınıflamasına 
göre en çok iş kazası tanımı almış olan 5 faaliyet kolunda çalışanların cinsiyet ve işgöremezlik süreleri- işgöre-
mezlik gün sayısı ile iş kazaları ve ekonomik faaliyet sınıfları açısından farklıların değerlendirmesi yapılmıştır.  
Ayrıca iş kazalarında iş göremezlik süreleri yaş ve iller bazında değerlendirilerek en yüksek beş değer dikka-
te alınarak karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler 
uygulanmıştır. Bulgular: 2015 yılına ait iş kazası geçiren sigortalı sayıları ekonomik faaliyet sınıflarına göre 
incelendiğinde en yüksek iş kazası geçiren sigortalı sayısının “19222”  ile “Makine ve Teçhizat Hariç Fabri-
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kasyon Metal Ürünleri İmalatı” nda olduğu belirlenmiştir. Bu sıralamayı “15065” ile “Bina İnşaatı”,  “12529” 
ile “Ana Metal Sanayi”, “12041” ile “Tekstil Ürünlerinin İmalatı” ve “12003” ile “Gıda Ürünlerinin İmalatı” 
izlemiştir. Kadın ve erkek çalışanlarda iş göremezlik gün sayısı ve ekonomik faaliyet sınıfı karşılaştırıldığında 
“Kaza Günü Çalışır” durumda en yüksek iş kazası geçiren erkek çalışanların  “7498” ile “Bina İnşaatı” faali-
yet sınıfında, kadınların ise “2125” ile “Binalar ve Çevre Düzenlemesi” faaliyet sınıfında olduğu görülmüştür. 
“Kaza günü İş Göremez” durumunda en yüksek iş kazası geçiren erkek çalışanların  “674” ile “Makine ve 
Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” faaliyet sınıfında, kadınların ise “140” ile “Tekstil Ürün-
lerinin İmalatı” faaliyet sınıfında olduğu tespit edilmiştir.  “5 Gün ve Üzeri İstirahat” alan erkek çalışanların 
“8708” ile “Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı”, kadın çalışanlarda ise “1395”  ile 
“Gıda Ürünlerinin İmalatı” sektörlerinde olduğu görülmüştür. Yukarıdaki verilerden Bina İnşaatı faaliyetinde 
kaza günü çalışır durumda olan iş kazası sayısının fazla olması,  toplam sigortalı çalışanlar arasında en yüksek 
oranın bu sektörde olması nedeniyle beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.Şehirlere göre toplam 
iş göremezlik sayıları incelendiğinde;   “46869”  erkek ve “9754”  kadın çalışan ile “İstanbul” olduğu belir-
lenmiştir. Bu sıralamayı “19028”  erkek ve “3544” kadın sigortalı ile “İzmir”, “15858” erkek ve “1835” kadın 
sigortalı ile “Ankara”, “15484”  erkek ve “1942” kadın sigortalı ile “Kocaeli” ve “14719”  erkek ve “3082” 
kadın sigortalı ile “Bursa” izlemiştir. Bu sıralamada gerek nüfus, gerekse çalışan sayıları açısından İstanbul ve 
Marmara Bölgesinin yüksek olması bu sonuçları destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir. Yaşlara göre iş 
kazası geçiren sigortalı sayılarının toplam iş göremezlik sayıları incelendiğinde;  en yüksek toplam iş göremez-
lik sayısının “9607” ile  “25” yaş olduğu tespit edilmiştir. Bu sıralamayı “9440” ile “ 24 “yaş, “9221” ile “26” 
yaş, “9200”  ile “28” yaş ve  “9158”  ile “27” yaş izlemiştir. Sonuç: 2015 yılına ait iş kazası geçiren sigortalı 
sayılarında, sigortalı çalışan sayısı en yüksek olan Bina inşaatı faaliyeti yerine, ilk sırada  “Makine ve Teçhi-
zat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” sektörünün çıkması, bu faaliyet kolunda yeterli iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin alınmamış veya yetersiz alınmış olmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. 
Yine, 5 gün ve üzeri istirahat gerektiren ciddi iş kazaları değerlendirildiğinde erkek çalışanlar için  “Makine ve 
Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” nın en yüksek düzeyde olması bu sektörün mercek altına 
alınması zorunluluğunu doğurmaktadır.Ayrıca, yaşlara göre iş kazası geçiren sigortalı sayılarında, işteki çalış-
ma deneyiminin artması ile iş kazalarında bir düşüş olduğu tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Göremezlik, Faaliyet Sınıfı
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Öz: Giriş: Kapalı ortamlar insanların zamanlarının yaklaşık %80-90‘ını geçirdiği konutlar, okullar, resmi bi-
nalar, kapalı spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi mekânlardır. Gelişmekte olan ülkelerde kapalı ortam 
hava kirliliği önemli çevre sağlığı sorunlarından biri haline gelmektedir. İç ortam kalitesini, ortamda bulunan 
partiküler madde (PM2.5, PM10), karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2 ), sıcaklık, azotoksitler (NOx), ok-
sijen miktarı (O2 ), kükürtoksitler (SOx), uçucu organik bileşikler (VOC), çeşitli mikroorganizma ve alerjenler 
gibi fiziksel ve biyolojik etkenlerin varlığı etkilemektedir. İç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkilediği 
bilinen en önemli kirletici kaynaklarından bir tanesi de partikül maddedir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre 
Koruma Ajansı (EPA)‘nın altı yaygın kirleticisinden bir tanesi PM dir. Partikül maddeler, partikül büyüklüğü 
(aerodinamik çap) ile karakterize edilir. PM10, PM5.0, PM3.0, PM1.0, PM0.5, PM0.3 sırasıyla 10, 5, 3, 1, 0.5 ve 0.3 
μm’den küçük aerodinamik çaplı partikül maddelerdir. Toplam asılı partikül (TSP) ise; havada asılı herhangi 
bir boyuttaki tüm partikülleri içeren en kapsamlı terimdir. Partikül maddelerin fiziksel yapısı ve kimyasal 
kompozisyonu sağlık açısından oldukça önemlidir. Kanser yapıcı organik kimyasallar (PAH, dioksin, furan 
gibi) içeren partikül maddeler sağlık açısından çok tehlikelidir. Birçok farklı bileşenden oluşmuş olan parti-
kül maddeler akciğerdeki nemle birleşerek aside dönüşmektedir. PM10, akciğere kadar ulaşıp, kanın içindeki 
karbon dioksitin oksijene dönüşmesini yavaşlatmakta, bu da nefes darlığına sebep olmaktadır. Bu durumda 
oksijen kaybının giderilebilmesi için kalbin daha fazla çalışması gerektiği için kalp üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturmaktadır. Amaç:  Bu araştırmanın amacı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yenidoğan çocuk 
yoğun bakım  ünitesi’nde iç ortam partikül konsantrasyonlarının belirlenmesi ve sonuçların Yoğun bakım 
ünitesi için sınır değer olan ISO Class 5 normları ile mukayesesidir. Kapsam: Yapılan bu araştırma Cerrah-
paşa Tıp Fakültesinde bulunan yenidoğan çocuk yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Yöntem Tanım-
layıcı tipteki bu çalışma Şubat 2017 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenidoğan çocuk yoğun bakım  
ünitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ölçümde mesai saati içerisinde, Airbone Particle Counter (Lighthouse Solair 
3200) cihazı kullanılmış ve yerden 1,5 m yükseklikte kesintisiz 8 saat ölçüm yapılmıştır. Ölçümleri cihazın 
kullanım eğitimini almış olan bir kişi takip etmiştir. Ölçümlerde sırasıyla 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 
μm ve 10 μm boyutlarındaki partiküllerin sayısı ölçülmüştür. Uluslararası standartlarda ideal bir hastanenin 
ameliyathane, yoğun bakım, hematoloji ve kök hücre üniteleri ISO grubunda, class 5 grubuna girmektedir. 
Normal bir hasta odası ise ISO Class 6-7 grubundadır. ISO Class5’e göre ameliyathanelerde maksimum izin 
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verilen partikül/m3 sayısı, > 0.1 μm; > 0.2 μm; > 0.3 μm; > 0.5 μm; > 1 μm; > 5 μm partikül büyüklüklerine 
göre sırasıyla 100.000, 23.700, 10.200, 3520, 832, 29’dur. Çalışmamızda sonuçlar ISO Class5 ile karşılaştı-
rılarak, istatistiksel açıdan anlamlı fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizi, SPSS 
v20.0 paket programı ile yapılmıştır. Önemlilik testlerinden bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Bu araştır-
ma için İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan Sayı: 
B.30.2İST.0.30.71.00/32774 Tarih: 12.11.2016 izni alınmıştır. Bulgular: Yapılan ölçümler sonucunda m3’teki 
PM10 için ortalama partikül sayısı 55.6±38.1 (Min:19 Max:176), PM5.0 için ortalama partikül sayısı 102.5±43.8 
(Min:58, Max:223), PM3.0 için ortalama partikül sayısı 281.4±150.3 (Min:142, Max:759), PM1.0 için ortala-
ma partikül sayısı 2141.6±1151.6 (Min:1232, Max:5789), PM0.5 için ortalama partikül sayısı 4564.8±1399.8 
(Min:2880, Max:8108) ve PM0.3 için ortalama partikül sayısı 33118.8±4938.2 μm (Min:22773, Max:39044) 
olarak tespit edilmiştir. Hastanenin yoğunbakım ünitesi ISO class 5 grubunda yer alıp, bu gruptaki standart 
değer 0.5 μm çaplı toz partiküller için 3520 adet olarak belirtilmektedir. Bizim ölçüm sonuçlarımıza göre or-
talama 0.5 μm çaplı toz partikül ortalamamız istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.(p<0.05) 
Sonuç:  Çalışmanın sonucunda, hastanemiz çocuk yenidoğan yoğun bakım ünitesinin partikül madde ortala-
maları ve ölçülen maksimum değerler, ISO Class5 üst sınır değerlerinin altında tespit edilmiştir. Bu sonuçlar-
da, çocuk yenidoğan yoğun bakım ünitesinin merkezi havalandırma sisteminin 24 saat boyunca çalışması ve 
merkezi ofis tarafından takibinin olmasının etkin olduğu düşünüldü. Sağlık kuruluşlarında öncelikli alanlarda 
periyodik partikül madde konsantrasyonu ölçümleri yapılarak takip edilmeli, ayrıca başta öncelikli alanlar 
olmak üzere klima sistemlerinin periyodik filtreleri değiştirilerek bakımlarının yapılması sağlanmalıdır. Bu 
çalışmada çocuk yeni doğan yoğun bakım ünitesinin iç ortam havası sadece partikül madde miktarı ile değer-
lendirilmiştir. Partikül madde miktarını etkileyen yoğun bakımın iş yoğunluğu, klimatizasyon, temizlik, klima, 
araç-gereç ve dış ortama açılan alan v.b. faktörleri değerlendiren kapsamlı ileri araştırmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Partikül Madde,  PM, ISO Class5  
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Öz: Giriş: Amaç: Vardiyalı çalışma sisteminin iş gören bireylerde başta aşırı uykululuk olmak üzere direk 
ve dolaylı birçok soruna yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Vardiya sisteminin bireyle-
rin aşırı uykululuk ve anksiyete sorunları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Gaziantep ilinde fabrika 
işçilerinde vardiyalı çalışma durumlarının aile yapısına olan etkilerini tespit için bu çalışma tasarlanmıştır. 
Mevcut durumun ortaya konması ve bazı değişkenlerce mesleki sorunların incelenmesidir.Araştırmanın evre-
nini Gürteks İplik ve Gürteks Flora Halı fabrikalarında çalışan fabrika işçileri oluşturmaktadır. Bulgular: 
İşçilerin %55,99’u 26-35 yaş arasında, %82,41’i erkek, %78,42’si evlidir. %30,23’ü 1-5, %34,03’ü 6-10 yıldır 
çalışmaktadır. %14,92’si ek iş yaptığı, %13,21’i ailesinden yardım aldığı, %25,86’sı ailesinde başka çalışan 
olduğunu söylemiştir. %71,67’si mesleğini isteyerek seçmediğini, %23,86’sı ailesinin etkisi, %36,69’u ücret 
faktörüne göre mesleklerin seçmiştir. %83,84’ü haftalık 46-60 saat %15,11’i 31-45 saat arasında; %6,56’sı 
sürekli gece, %77,57’si bazen gündüz bazen gece çalışmaktadır. %52,28’i bu fabrikada çalışmaktan memnun 
değildir.  %15,78’i fazla mesai yapmamakta %60,74’ü 1-30 saat, %22,91’i 31-60 saat fazla mesai yapmak-
tadır. %34,22’si fazla mesai yapmak istediğini, %65,78’i istemediğini belirtmiştir. %76,71’i üç vardiya ça-
lıştıklarını, %55,23’ü vardiyalı çalışmak istemediğini belirtmiştir. %45,91’i işyerinde kaza geçirdiklerini, bu 
kazanın %27,9’u delici ve kesici alet kazası, %1,9’u makineye el kol kaptırma kazası, %62,5’i düşme kazası, 
%5’i zehirlenmedir. Kaza geçirenlerin %29,2’si kazayı rapor etmiştir. %66,4’ü yaralanmada birim sorumlu-
suna, %19,96’sı işyeri hekimine, %7,79’u müdüre başvuracağını belirtmiş, %73,86’sı çalıştıkları kurumda 
işyeri hekimi bulunduğunu belirtmiştir. %76,05’i işyerinde servis imkânı bulunduğunu, %66,92’si çalışma 
saatinin uyku düzenini etkilediğini, %71,01’i uykusuzluğun sağlığını ve psikolojini etkilediğini, %62,45’i 
çalışma saati içinde psikolojik tükenmişlik hissettiğini belirtmiştir. %80,32’si ailesinin gece vardiyasında ça-
lışmasını istemediğini, %70,10’u vardiyalı çalışmalarının aile düzenini etkilediğini belirtmiştir. İşçilerden 
evli olanların %68’i eşlerine yeterli vakit ayıramadıklarını, çocuk sahibi olanların %69,4’ü çocuklarıyla ye-
teri kadar ilgilenemediklerini, %75,3’ü çocuğun okul dersleri ile ilgilenemediklerini %71,77’si ailesiyle tatil 
yapamadığını belirtmiştir. İşçilerinden çocuk sahibi olanların %70,1’i çocuklarının okul başarısının yeterli 
olmadığını düşünmektedir. %62,93’ü sosyal ilişkilerinin yeterli olmadığını düşünmekte, %47,34’ü ailesi ile 
iletişimde tükenmişlik hissettiğini belirtmiştir. BECK Anksiyete ölçeği ile katılımcıların %43.3’ünün düşük, 
%38.4’ünün yüksek derece anksiyete düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Epworth gündüz aşırı 
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uykululuk testinde %31’inde gündüz aşırı uyku problemi tespit edilmiştir. Cinsiyet ile depresyon arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(p=.003). Bayanların erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek de-
recede anksiyete düzeyine sahiptir. Medeni durum ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit 
edilmiştir(p=.039). Bekar katılımcı bireyler yüksek derecede anksiyeteye sahip birey sayısı evli olanlara göre 
daha yüksektir. Sonuç:  Anket verileri işgörenlerin vardiyalı çalışma ve uykululuk durumlarının aile ve sosyal 
yaşantıları ile iş görme kapasitelerini olumsuz etkilediğini ortaya koysa da BeckAnksiyete Envanteri ve Ep-
worth Uykululuk ölçeği ile yapılan testler sonucunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Vardiyalı çalışma sisteminin 
daha verimli sonuçlar doğurabilmesi için vardiya sistemi çalışmalarının daha fazla yapılması ve daha iyi mo-
dellerin ortaya çıkartılabilmesi gerektiği, konunun hassasiyeti dolayısıyla daha ileri çalışmaların yapılmasının 
gerekliliği çalışmamızın en önemli önerileri olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği, İşyeri, İşçi Sağlığı, Vardiya
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Öz: Giriş: İşyerlerinde çalışanı tehdit eden tehlike ve risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendiril-
mesi amacıyla dünyada 150’nin üstünde metot kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan Bow-Tie risk analizi 
metodu tehlike ve kaza senaryolarının analizinde kullanılmaktadır. Bow-Tie metodu anlaşılması kolay bir 
resim içerisinde ele alınan riskleri görsel hale getiren bir diyagramdır. Diyagram bir papyon şeklinde olup pro-
aktif ve reaktif risk yönetimi arasında açık bir farkındalık oluşturulmasını sağlar. Bow-Tie diyagramının gücü 
tek bir resim içerisinde çoklu ve anlaşılabilir kaza senaryoları sunmasında yatmaktadır. Diyagram, bir riskin 
başka metotlarla daha zor anlatılabilecek halini görsellikle destekleyerek basit ve kolay anlaşılır bir şekilde 
anlatılmasını sağlar. Bow-Tie Metodunun iki temel işlevi vardır. Birincisi, Metot olaylar zinciri veya olası kaza 
senaryolarını analiz eder. Bunu yaparken yöntem, üç farklı metottan esinlenmiştir. Bunlardan ilki Bow-Tie di-
yagramının sol tarafını farklı bir formda oluşturan Hata Ağacı Metodu’dur. İkincisi Bow-Tie diyagramının sağ 
tarafını oluşturan ve orijinal yönteminden farklı bir formda olan Olay Ağacı Metodu’dur. Üçüncü ise olası kay-
nağı bariyer yanıltma mekanizması (escalation factor) olan Nedensel Faktör Grafiğidir (Causal Factors Char-
ting). Bow-Tie Metodunun yerine getirdiği ikinci işlev ise; bir organizasyonda yer alan kontrol tedbirlerini 
bariyerler vasıtasıyla tanımlamaktır. Bu işlev, 1990’ların başında James Reason tarafından geliştirilen “İsviçre 
Peyniri Modeli (Swiss Cheese Model) ile kolaylıkla açıklanabilir. Bow-Tie Diyagramını Oluşturan Ögeler: 
Bow-Tie Diyagramı oluşturulurken diyagramı meydana getiren ögeler mevcuttur. Bunlar tehlikeler, nedenler 
(tehdit), kritik olay (kontrol kabı veya kaza), önleyici bariyerler, düzetici bariyerler, sonuçlar, bariyer yanıltma 
mekanizması ve bariyer yanıltma mekanizması bariyeridir. Tehlike: Herhangi bir Bow-Tie diyagramının baş-
langıcını tehlike oluşturur. Tehlike, organizasyona zarar verme potansiyeline sahip olan; organizasyonun için-
de, çevresinde veya bir parçası olan herhangi bir şeydir. Araba kullanmak veya çok önemli bilgileri bilgisayar-
da depolamak tehlikeli durumlar iken örneğin bu yazıyı bilgisayarınızdan okumak tehlikeli bir durum değildir. 
Organizasyonun bir parçası olan unsurlardan tehlike ile ilgili ana hedef, üzerindeki kontrol kaybedildiğinde, 
amaç zarar verebilecek unsurları tespit etmek olmalıdır. Kritik olay: Tehlike belirlendikten sonra bir sonraki 
adım kritik olayı tanımlamaktır. Bu ise, kontrolün tehlike üzerinde kaybedildiği andır. Bu anda herhangi bir 
hasar veya olumsuz etki etki yoktur, ancak bu andan itibaren hasar veya olumsuz etkinin olması pek mümkün-
dür. Bu ise kritik olayın hasarın oluşmasına neden olunmasından hemen öncesinde seçilmesi anlamına gelir. 
Kritik olay kontrolün tam olarak ne zaman kaybedileceğine yönelik bir seçimdir. Tehditler: Tehditler seçilen 
kritik olaya sebebiyet veren unsurlardır. Diyagramda birden fazla tehdit olabilir. “İnsan hatası”, “cihaz arızası”, 
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veya “hava koşulları” gibi genel formülasyonlardan kaçınılmaya çalışılmalıdır. “Bir personel kritik olaya se-
bep olmak için aslında ne yapmıştır?”, Cihazın hangi parçası”, “Nasıl hava veya hava olayı neyi etkiler?” gibi 
spesifik sorular sorulmalıdır. Sonuçlar: Sonuçlar kritik olayların neticeleridir. Her kritik olayın birden fazla 
sonucu olabilir. Tehditlerde olduğu gibi insanlar spesifik oluşumları tanımlamak yerine genele odaklanmaya 
meyil gösterir. Yaralanma/ölüm, mal hasarı, çevre zararları, firmanın marka ve imajı ile finansal zararlarına 
odaklanmamaya çalışılmadır. Bunlar özel sonuçlardan ziyade hasarların genel kategorileri ile ilgilidir. “Araba 
devrilir.”, “Denize yağ kaçağı olur.”, “Zehirli gaz bulutları oluşur.” gibi olaylar tanımlanmaya çalışılmalıdır. 
Bu durum daha özel bilgiler içermesinin yanında bariyerlerin oluşturulmasına yaklaşılırken daha efektif dü-
şünülmesine yardımcı olur. “Denize yağ akmasına” karşın “ çevresel zararın” nasıl önlenmesinin gerektiği 
düşünülmelidir. Bariyerler (İstenmeyen senaryoların kontrolü) : İstenmeyen senaryolar olduğu sürece bir 
organizasyonun bu senaryoları nasıl kontrol edeceğini bilmesi gerekmektedir. Bu işlem bariyerleri kullanarak 
yerine getirilmektedir. 1990 yılında psikolog James T. Reason kazaların oluşumunu modelleyen İsviçre Peyniri 
metaforu düşüncesini öne sürmüştür. Reason, kazalardan kaynaklanan hasarların Bow-Tie Metodunda da bari-
yer olarak bilinen bir seri kontrol bariyeri ile önlenebileceği hipotezini ortaya sürmüştür. Kontrol ve düzeltici 
bariyerler: Bow-Tie diyagramı üzerindeki bariyerler kritik olayın her iki tarafında da yer alır. Bariyerler 
senaryonun kesintiye uğramasını ve böylelikle tehditlerin bir kontrol kaybına (kritik olay) yol açmasını engel-
leyen veya sonucunun olumsuz olmasını önleyen kontrol elamanlarıdır. Genel olarak insan davranışı ve/veya 
donanım/teknolojinin bir kombinasyonu olan değişik tiplerde bariyerler mevcuttur. Bariyer yanıltma me-
kanizması ve bariyer yanıltma mekanizması bariyerinin kullanımı: Bariyerler hiçbir zaman mükemmel 
değildir. En etkin donanıma sahip bariyerler bile işlevsiz hale gelebilir. Bu gerçeğin ışığında bir bariyerin niçin 
başarısız olabileceğinin bilinmesi gerekir. Bu ise bariyer yanıltma mekanizmalarının kullanılmasıyla anlaşılır. 
Bariyerin başarısız olmasına neden olabilecek her şey bir bariyer yanıltma mekanizması olarak tanımlanabi-
lir. Örneğin emniyet kemeri kullanmak sürücünün kaza sonrası zarar görmesini önlemek üzere konulmuş bir 
bariyerken eğer sürücü emniyet kemerini takmayı unutursa veya bilerek takmazsa emniyet kemeri kullanmak 
bariyeri işlevsiz hale gelecektir. “Emniyet kemerini takmayı unutmak veya bilerek takmamak” “emniyet ke-
meri kullanmak” bariyerinin bariyer yanıltma mekanizması olacak “emniyet kemeri farkındalık kampanyası” 
ise bariyer yanıltma mekanizmasının bariyeri olacaktır. Sonuç: 1990 yılların başlarında Shell Grup Bow-Tie 
Metodunu riskleri analiz etme ve yönetme amacıyla şirkete kazandırmıştır. Shell’i takiben, Bow-Tie Metodu-
nun diyagramları geleneksel kullanılan herhangi bir metoda göre risk yönetimi uygulamalarını görsel olarak 
daha anlaşılır şekilde gösterdiği için endüstride yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Henüz ülkemizde 
kullanımı olmayan Bow-Tie Metodu, son yıllarda petrol ve gaz endüstrisi başta olmak üzere havacılık, maden-
cilik, denizcilik, kimya ve sağlık sektöründe geniş şekilde dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Bu metodun ül-
kemizde de tanınması ve kullanılmaya başlanmasıyla iş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetimine yeni bir bakış 
açısı getireceği ayrıca risklerle mücadelede bu yöntemin uygulanmasıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 
daha verimli hale geleceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Bow-Tie, Tehlike, Senaryo
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Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Ercan ARPAZ tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında  “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Musa  GÜVEN’nin “Ül-
kemizdeki Bazı Ölümlü Tersane Kazalarının Bow-Tie Risk Analizi Metodolojisi ile Değerlendirilmesi” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Amaç: Stresin sağlık çalışanı güvenliğine etkisi önemlidir. Literatür incelendiğinde stresin dep-
resyon, bedensel rahatsızlık ile ilgili yakınmalar, uyku problemleri ve tükenmişlik hissine sebebiyet verdiğini 
görmekteyiz. Sağlık sektöründe çalışan kişilerde olumsuz yönde etkilenmeler, kişisel ve örgütsel sonuçları 
beraberinde ortaya çıkarmaktadır. Bu durumlar hasta bakım hizmetlerinin sekteye uğramasına yol açmak-
ta, kaliteyi düşürmekte ve bu nedenlerden dolayı da hastalar iyileşme sürecinde olumsuz etkilenmektedirler. 
Sağlık sektörü çalışanlarının en iyi hizmeti sunabilmesi için öncelikli şart kendi sağlığını korumasıdır.  Ge-
reç ve yöntem: Araştırmanın evrenini, Gölbaşı Devlet Hastanesinde görev yapan bütün sağlık çalışanları 
oluşturmaktadır. Örneklem Nisan-Mayıs 2017 tarihi içerisinde devamsızlık yapmayan, raporlu olmayan, izin 
kullanmayan ve araştırmacı tarafından bilgilendirildikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul 
eden ve Sağlık Çalışanın İş Sağlığı Güvenliği ve İş Stresi anketini tam olarak dolduran 160 sağlık çalışanı oluş-
turmuştur. Araştırmada veriler Sosyo-Demografik Form, Sağlık Çalışanı Güvenliği Ölçeği ve İş Stresi Ölçeği 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi; spss paket istatistik programında x² testi ve korelasyon analizleri 
kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %65,6’sı kadın, %64,6’sı 25-39 
yaş grubunda, %63,8’i  evli, ve %48,8’inin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Sağlık personellerinin 
%45.6’ sını Hemşire, %13.8’ini Doktor oluşturmuş, %24,4’ü servislerde çalışmakta %60.6’sı  nöbet tutmakta 
, %38.7’si 0-5 yıl mesleki kıdeme sahiptir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %35.6’sı İSG komitesi var 
demiş, meslek hastalığı görülme olasılığına %37.5’i nadir, %29.4’ü orta; iş kazası görülme olasılığına %43.8’i 
nadir, %34.4’ü orta cevabını vermiştir. Çalışanlarının hizmet içi eğitimi %94.4’ü almış, isg eğitimini %92.2’si 
almıştır. Kişisel koruyucu donanımları %95.2’si kullanmaktadır. Hizmet içi eğitimi alma durumuna %73.1’i 
evet olarak cevaplamıştır. Sağlık çalışanlarında %22.5’inde sindirim sistemi, %19.4’ünde Psikososyal bozuk-
luklar, %18.1’ inde cilt hastalıkları, %8.8’ inde kardio-vasküler hastalıklar, %26.3’ ünde kas-eklem hastalıkları, 
%7.5’inde solunum sistemi hastalıkları, %29.4’ünde uyku bozuklukları, %8.1’inde sinir sistemi hastalıkları, 
%4.4’ ünde enfeksiyon hastalıkları görüldüğü belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarında %24.4’ 
ünde yumuşak doku travması, %15.6’ sında bel-kas–eklem yaralanmaları, %5.6’sında kayma-düşme, %3.8’ 
inde fiziksel şiddete maruz kalma, %28.1’inde sözel şiddete maruz kalma, %14.4’ünde psikolojik şiddete maruz 
kalma, %15.0’ında duygusal sorunlar, %20.0’ında kronik yorgunluk görülüldüğü belirlenmiştir.Araştırmaya 
katılan sağlık çalışanları mesleğini isteyerek seçmeye %64.4’ ü evet; iş ile ilgili stres yaşamaya %86.9’ u evet 
demiştir. Sağlık çalışanları işinizdeki verim düzeyini %80.6’ sı yeterli, işindeki geleceğini %37.5’ i umutlu, 
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%31.9’u umutsuz görmektedir. Sağlık çalışanlarının %40.0’ı işten ayrılmayı düşündüğünü söylemiştir. Mesai 
arkadaşları ile  ilişkilerini %45.5’i normal, %35.0’ı iyi ; yöneticilerle ilişkilerini %58.8’i normal, %26.9’ u iyi 
görmektedir. Sağlık çalışanları kendi sağlık durumuna %34.4’ü iyi, %57.5’ i orta cevabını vermiştir.Sağlık 
çalışanları düzenli sağlık kontrolü yaptırmaya %42.5’i evet, %57.5’ i hayır derken, sağlık hizmetlerine kolayca 
ulaşabilmeye %84.4’ü evet demiştir. Sağlık çalışanları kronik hastalık varlığına %77.5’i hayır; ruhsal-psikolo-
jik hastalığa %93.8’ si hayır demiştir. Sağlık çalışanları düzenli egzersiz %71.9’u hayır; “düzenli beslenmeye 
%38.8’i evet, %33.8’i hayır; dinlenmeye %67.5’i hayır cevabını vermiştir. Çalışanların %80.6’sı 6-8 saat 
uyumaktadır ve %28.8’inin uyku sorunu vardır. Sonuç: Kurumda çalışan sağlık personellerinin %56.3’ü  ku-
rumda İSG eğitimi almıştır.  Ancak, iş ile ilgili stres yaşamaya %86.9’u evet demiştir. Hastane idarecileri 
sağlık çalışanlarında stresle baş etme ile ilgili eğitimler düzenlemeli, bu şekilde sağlık çalışanlarında stres 
ve öfke kontrolü sağlanmalı, çalışan güvenliği bilinci oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanlarının stres ve çalışan 
sağlığı güvenliği konusunda eksik kaldıkları konular saptanmalı, verilen eğitiminin, olumlu davranışlarına 
dönüşüp dönüşmediği, bilimsel çalışmalarla belirlenmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Sağlık Çalışanı Güvenliği, Sağlık Çalışanları
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Öz: Giriş: Amaç: Çalışma yaşamı, yetişkin bir bireyin hayatında en çok zaman alan ve kendisini meşgul 
eden faaliyet olma özelliğine sahiptir. Bu bağlamda çalışma yaşamının ergonomik koşulları, çalışanın yaşam-
sal mutluluğu ve tatmini üzerinde kaçınılmaz etkiye sahiptir. Çalışma ortamının, etkili kullanıma uygun ve 
ergonomik olması çalışanların motivasyonunu artıracağı gibi iş veriminin artmasına da sebep olacaktır. Bu 
durum aynı zamanda bireyin benlik saygısını da artırır. Araştırmada Gaziantep ilindeki çeşitli fabrikalarda ça-
lışan işçilerin benlik saygısını etkileyen bazı sosyo-demografik faktörleri belirlemek, ergonomik şartları ortaya 
koyarak benlik saygısı ile bağlantısı açısından değerlendirilerek iş başarısını yükseltmek amaçlanmaktadır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Gaziantep ilindeki Gürteks iplik(n=680) ve 
Gürteks Flora Halı(n=795) fabrikalarında çalışan toplam 1475 işçi oluşturmuştur. Küme örneklem yöntemiy-
le yapılan araştırmanın örneklemini Gürteks İplik (n=353), Gürteks Flora Halı (n=402) fabrikalarında 2014 
haziran eylül ayları arasında çalışan toplam 755 işçi oluşturmuştur. İşçilere araştırma ile ilgili kısa bilgi ve-
rilmiş olup araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar ile anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 
16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veri analizinde 0.05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir. İşçilerin 
sosyo-demografik özellikler ve ölçeği değerlendirilmesine yönelik verilerin dağılımında sayı, yüzdelik, or-
talama, standart sapma değerleri kullanılmıştır. Gruplar arası farkın incelenmesinde ki-kare (X²) testi kulla-
nılmıştır. Veri toplama aracı olarak işçilerin sosyodemografik özellikleri, ergonomi görüş anketi araştırmacı 
tarafından oluşturulmuştur. Benlik saygısını belirlemek için geçerlilik ve güvenilirliği Çuhadaroğlu tarafından 
yapılan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: İşçilerin %38.3’ü 26-30 yaş aralığında 
olup araştırmaya katılanların yaş ortalaması 29.64 ± 4,86 dir. İşçilerin %97.2’sinin erkek; %82.8’nin evli; 
%75.2’sinin lise mezunu; %65.3’ünün çekirdek ailede yaşadığı; %82.3’ünün gelirinin giderinden az olduğu 
saptanmıştır. İşçilerin %84.1’inin yapılan iş için yeterli ücret almadığı %17.9’unun çalışma saatleri dışın-
da ek iş yaptığı, %32.4’ünün 6-10 yıldır işçi olarak çalıştığı; %75.5‘inin bu fabrikada 1-5 yıldır çalıştığı, 
%68.5’inin işini kendisine uygun bulmadığı saptanmıştır. İşçilerin %40.4’ünün işyerinde sorun yaşadığı, İş 
yerinde sorun yaşayanların %59.6’sının psikolojik sorun yaşadığı saptanmıştır. İşçilerin %72.3’ünün çalışma 
ortamından memnun olmadığı, %86’sının vardiyalı çalıştığı; %65.3’ünün çalışma saatleri dışında fazla me-
sai yaptığı saptanmıştır. İşçilerin %83’ünün çalışmadan sonra kendini yorgun hissettiği, %69.4’ünün çalış-
ma saatlerinin uyku düzenini etkilediği, %73.2’sinin çalışma saatleri içinde psikolojik tükenmişlik hissettiği, 
%56’sının çalışma saatleri içinde yeterli ve dengeli beslenemediği saptanmıştır. İşçilerin ergonomik çalışma 
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ortamı analizinde; %43’ünün aydınlanma; %78,5’inin ısınma; %87,4’ünün gürültü sorunu yaşadığı saptanmış-
tır. %75,4’ünün ergonomik çalışma ortamının olmadığı; %42,9’unun çalışma ortamının yapılan işe uygun ol-
madığı; %51,4’ünün kullandığı araç ve gereçlerin yapılan işe uygun olmadığı; %81,2’sinin uygun pozisyonda 
çalışmadığı belirtilmiştir. İşçilerin benlik saygısı analizinde %52.5’inin benlik saygısı orta düzey; %25.2’ünün 
düşük düzey olarak saptanmıştır. Düşük benlik saygısına sahip işçilerin %87.4’ünün uygun pozisyonda çalış-
madığı saptanmıştır(p< 0.05). Düşük benlik saygısına sahip işçilerin %83.8’inin işyerinde daha fazla ısınma 
sorunu yaşadığı saptanmıştır(p<0.05). Benlik saygısı alt ölçeği Baba ilişkisi çok olan işçilerin %75.4’ünün iş 
kazasına maruz kalmadığı saptanmıştır(p<0.05). Benlik saygısı alt ölçeği psişik izolasyonu az olan işçilerin 
%60.3’ünün daha az aydınlanma sorunu yaşadığı saptanmıştır(p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Büyük bir kısmı 
vardiyalı olarak çalışan işçilerin çalışma saatlerinden sonra yorgun düştükleri ve çalışma saatlerinin uyku 
düzenini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Ayrıca vardiyalı çalışmanın işçilerin sosyal yaşantısını ve beslenme 
düzenini etkilediği tespit edilmiştir. Vardiyalı çalışan işçilerin dinlenme saatlerinin düzenlenmesi ve işçilerin 
fiziksel ve psikolojik olarak yorgunluklarını atabilmeleri için çalışma saatleri içinde farklı etkinlikler yapılma-
sı gerekmektedir. İşçilerin büyük bir çoğunluğu işyerinin ergonomik çalışma standartlarına uygun olmadığını, 
yarısından fazlası kullanılan araç ve gereçlerin ergonomik olmadığını belirtmiştir. Çalışma alanında kullanılan 
araç ve gereçlerin ergonomik açıdan uygunsuzluğu tespit edilip değerlendirilip, her türlü kullanılan malzeme 
ve işyeri ortamı ekipmanlarının ergonomik açıdan insan anatomisi ve fizyolojisine uygun hale getirilmesi 
önemlidir. İşçilerin yarısından fazlasının benlik saygısının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Çalışanların ben-
lik saygısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, çalışanların psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan des-
teklenerek kendine olan çalışma güveni ve benlik saygıları arttırılması önemlidir. Çalışanların benlik saygısını 
etkileyen ergonomik risk gibi olumsuz faktörlerin tespit edilip bu yönde gerekli olan önlemlerin alınması hem 
işveren hem de çalışan açısından önem teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Benlik Saygısı, İş Kazası
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SAĞLIK PERSONELİ GÜVENLİĞİNİN İŞ STRESİNE ETKİSİ

Rabia SOHBET, Mehtap DURAN

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep / Türkiye

mehtapdrn27@hotmail.com

ID: 298 K: 301

Öz: Giriş: Amaç: Stresin sağlık çalışanı güvenliğine etkisi önemlidir. İşi insan olan sağlık personelleri sürekli 
stres faktörü ile baş başa kalmaktadır. Sağlık personellerinin hayatımızdaki yeri çok önemlidir. İşi insan ve can 
olan bu aziz mesleğin temsilcileri maalesef stres etkeni ile sürekli karşı karşıya kalmaktadırlar. Gerek hasta 
gerekse hasta yakınları tarafından strese maruz kalan sağlık çalışanlarının çalışan güvenliğine etkisini belir-
lemek amacıyla yapılan, bu çalışma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırmanın evrenini, 
Silivri Devlet Hastanesinde görev yapan bütün sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem Nisan 2017 tarihi 
içerisinde devamsızlık yapmayan, raporlu olmayan, izin kullanmayan ve araştırmacı tarafından bilgilendiril-
dikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden ve Stresin Sağlık Çalışanı Güvenliğine Etkisi 
anketini tam olarak dolduran 231 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Araştırmada veriler Sosyo-Demografik Form, 
Sağlık Çalışanı Güvenliği Ölçeği ve İş Stresi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi; spss paket 
istatistik programında x² testi ve korelasyon analizleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının %74,0’ı kadın, %53,2’si 30-45 yaş grubunda, %58,4’ü  evli, ve %45,0’ının lisans mezunu 
olduğu tespit edilmiştir. sağlık personellerinin %52.8’ini Hemşire, %12.6’sını Doktor oluşturmuş, %23,8’ü 
servislerde çalışmakta %63.2’si  nöbet tutmakta, %38.9’u 16-38 yıl mesleki kıdeme sahip, %6.1’i haftada 24-
36 saat, %86.1’i  haftada 40-56 saat, %7.8’i haftada 60-82 saat çalışmaktadır.  Araştırmaya katılan sağlık çalı-
şanlarının %77.9’u isg komitesi var demiş, meslek hastaığı görülme olasılığına %30.7’si orta, %36.8’i nadir; 
iş kazası görülme olasılığına %32.0’I orta, %42.4’ü nadir cevabını vermiştir. Çalışanlarının hizmet içi eğitimi 
%94.4’ü almış, isg eğitimini %92.2’si almıştır. Kişisel koruyucu donanımları %95.2’si kullanmaktadır. Hizmet 
içi eğitimi %55.0’i yeterli görmektedir. Sağlık çalışanlarında %12.6’sında sindirim sistemi, %16.0’ında Psiko-
sosyal bozukluklar, %15.2’sinde cilt hastalıkları, %10.8’inde kardio-vasküler hastalıklar, %14.7’sinde kas-
eklem hastalıkları, %8.2’sinde solunum sistemi hastalıkları, %16.5’inde uyku bozuklukları, %5.6’sında sinir 
sistemi hastalıkları, %2.2’sinde enfeksiyon hastalıkları görüldüğü belirlenmiştir.  Araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarında %19.0’ında yumuşak doku travması, %14.7’sinde bel-kas–eklem yaralanmaları, %4.3’ünde 
kayma-düşme, %2.6’sında fiziksel şiddete maruz kalma, %25.5’inde sözel şiddete maruz kalma, %12.1’inde 
psikolojik şiddete maruz kalma, %15.2’sinde duygusal sorunlar, %18.2’sinde kronik yorgunluk görülüldüğü 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanları mesleğini isteyerek seçmeye %72.7’si evet; iş ile ilgili 
stress yaşamaya %91.3’ü evet demiştir. sağlık çalışanları işinizdeki verim düzeyini %77.9’u yeterli, işindeki 
geleceğini %23.8’i umutlu, %33.3’ü umutsuz görmektedir. Sağlık çalışanlarının %39.0’ı işten ayrılmayı 



209

düşündüğünü söylemiştir. mesai arkadaşları ile  ilişkilerini %42.4’ü normal, %27.7’si iyi; yöneticilerle 
ilişkilerini %51.5’i normal, %24.7’si iyi görmektedir. Sağlık çalışanları kendi sağlık durumuna %39.8’i iyi, 
%55.9’u orta cevabını vermiştir. Sağlık çalışanları düzenli sağlık kontrolü yaptırmaya %54.5’i evet, %45.5’i 
hayır derken, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeye %94.4’ü evet demiştir. Sağlık çalışanları kronik 
hastalık varlığına %78.4’ü hayır; ruhsal-psikolojik hastalığa %92.2’si hayır demiştir. Sağlık çalışanları düzenli 
egzersiz %61.9’u hayır; “düzenli beslenmeye %32.0’ı evet, %35.1’i hayır; dinlenmeye %58.4’ü hayır cevabını 
vermiştir. Çalışanların %83.1’i 6-8 saat uyumaktadır ve %25.1’inin uyku sorunu vardır. Sonuç: Kurumda çalı-
şan sağlık personellerinin %92.2 ‘si  kurumda isg eğitimi almıştır.  Ancak, iş ile ilgili stres yaşamaya %91.3’ü 
evet demiştir. Hastane idarecileri sağlık çalışanlarında stresle baş etme ile ilgili eğitimler düzenlemeli, bu şe-
kilde sağlık çalışanlarında stres ve öfke kontrolü sağlanmalı, çalışan güvenliği bilinci oluşturulmalıdır. Sağlık 
çalışanlarının stres ve çalışan sağlığı güvenliği konusunda eksik kaldıkları konular saptanmalı, verilen eğitimi-
nin, olumlu davranışlarına dönüşüp dönüşmediği, bilimsel çalışmalarla belirlenmeli ve gerekli iyileştirmeler 
yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Sağlık Çalışanı Güvenliği, Sağlık Çalışanları
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BİR DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIN EL YIKAMA 
BİLİNCİNİN İZOLASYON UYUMUNA ETKİSİ

Özgür DAĞLI1, Nilgün ULUTAŞDEMİR2, Mustafa ÖZTÜRK3

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Bursa / Türkiye

nulutasdemir@yahoo.com

ID: 297 K: 47

Öz: Giriş: Birçok çalışma, hastane enfeksiyonların oluşma şeklinin bakterilerin sağlık personelin elleri yoluy-
la hastadan hastaya yayılması olduğunu ortaya koymuştur. El hijyeni yokluğunda, ne kadar uzun süre bakım 
yapılırsa o kadar yüksek oranda el kontaminasyonu gerçekleşir. Sağlık çalışanların etkili ve basit yöntem 
olan el yıkamayı yeteri kadar dikkate almadıkları, ellerini rastgele ve belirgin bir kirlenme olduğu zaman 
yıkadıkları belirtilmektedir. Hastane enfeksiyonlarını kontrol etme yollarından biri de enfeksiyonu olan has-
taların izole edilmesidir. Sağlık çalışanlarının, hangi durumlarda izolasyon uygulandığını, hangi izolasyonun 
neleri kapsadığını bilmesi, izolasyon önlemlerine yönelik tutumlarının doğru yöntemlerle ve belli aralıklar 
ile değerlendirilmesi son derece önemlidir. Amaç: Bu çalışma; bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının el yıkama bilinçlerinin izolasyon önlemlerine uyumları hakkındaki bilgi düzeylerin ölçülmesi 
için öneriler geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan 
çalışmanın evrenini Nisan 2016 tarihlerinde Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki bir devlet hastanesinde görev 
yapan sağlık çalışanları (160 kişi) oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli izinler, etik onay ve katılımcılardan 
bilgilendirilmiş onam formları alınmıştır. Örneklem grubun %96.25’ine ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; 
sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durum, ekonomik durum), hastane çalışma 
alanından kaynaklanan risk ve tehlikeler (enfekte kesici-delici-batıcı cisim yaralanması, el yıkama, eldiven 
kullanma,”enjektör kullanımı vb.), el hijyeni uygulama yöntem ve araçlarını (el yıkama için tercih edilen 
yöntem, “el hijyenine “ayrılan zaman, uygulama zamanı vb.) Fulkerson Sınıflaması, Feldman’s Kriterleri, 
Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ölçeği (SÇGÖ) ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği (İÖUÖ) sorularından 
oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Fulkerson Sınıflaması: Sağlık çalışanların 
el yıkama durumlarının değerlendirilme amacıyla; Erkan’ın (2010) “hemşirelerin el yıkama davranışlarının 
değerlendirilmesi” çalışmasında Fulkerson ve CDC kriterlerini değerlendirip 44 sorudan oluşturduğu form 
kullanışmıştır. Her doğru yanıt için 1 puan, yanlış yanıt 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Feldman’s Kriter-
leri: Hastane ortamında sağlık çalışanların el yıkama durumları değerlendirilir. El yıkama durumları; sabun 
kullanma, ellerini sürekli akan suyun altında yıkama, kontamine olan elin temizliği, elleri yıkama sırasında yer 
veya döşeneye su sıçratma, elleri yıkarken ovalama, elleri yıkamada friksiyon hareketi yapma, elleri baştan 
sona her yönüyle yıkama, elleri yıkadıktan sonra yukarı kaldırma, elleri kurulama ve elleri yıkadıktan sonra ka-
ğıt havlu ile kapatma başlıklarında değerlendirilir. Kaliteli uygulama 2 puan ile düşük kaliteli uygulama 0 puan 
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ile değerlendirilmiştir. SÇGÖ: Öztürk ve Babacan (2012) tarafından geliştirilmiş ve geçerlilik ve güvenilirliği 
yapılan ölçeğin tüm sağlık çalışanı için Cronbach Alpha: 0.96 (Cronbach Alpha hemşireler için 0.95, hekimler 
için 0.97, diğer sağlık personeli için 0.96) bulunmuştur. Bu çalışmada Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 
0.97 olarak bulunmuştur. Ölçek; iş güvenliği, iş kazası ve mesleki hastalıklar başlıklarında hastanelerde iş 
güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik olumlu ifadelerden oluşur. “6” tamamen katılıyorum ile “1” kesin-
likle katılmıyorum arasında değerlendirilen Likert tipinde bir ölçektir.”Ölçeğin“toplam puan aralığı 45-270 
puan aralığındadır. Ölçekten 270’e yakın puan alınması hastanelerde iş güvenliğinin sağlandığını, 45’e yakın 
puan alınması iş güvenliğinin sağlanmadığını göstermektedir. İÖUÖ; Ölçek Tayran ve Ulupınar (2011) tara-
fından geliştirilmiş ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Tek boyutlu olarak kullanılması önerilmiştir. Ölçek pu-
anlamasında; olumsuz maddeler (madde 5, 7, 12. ve 17) ters, (madde 5, 4, 3, 2, 1) olumlu olan diğer ifadeler ise 
küçükten büyüğe (1, 2, 3, 4, 5) doğru puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük toplam puan 18, en yüksek 
toplam puan ise 90’dır. İzolasyon önlemlerine uyum ölçeğinin bu çalışmadaki güvenirlik katsayısı 0.77 olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışmada cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak tespit edilmiştir. Alınan puan 
arttıkça izolasyon önlemlerine uyum artmaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde kategorik ölçümler sayı ve 
yüzde olarak, sayısal ölçümlerse ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Normal dağılım gösteren 
veriler içinde parametrik testlerden ikiden fazla grup ortalamasını için tek yönlü varyans analizi ve iki grubun 
ortalamasını karşılaştırmak için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve korelasyon analizler kullanıl-
mıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanların %53.2’si (82 kişi) kadın, %46.8’i 
(72 kişi) erkek olup yaş ortalamaları 27.62±6.48 (Min:18, Max:48)’tür. Sağlık çalışanların %92.2’si hemşire, 
%7.8’i yönetici hemşire olarak görev yapmaktadır. Sağlık çalışanların %72.1’i kurumda 5 yıldır çalıştığını ve 
%100’ü gece nöbet tuttuğunu, %56.5’i baktığı hasta sayısını 8 ve üzeri olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada 
sağlık çalışanların en fazla temas sayısı %31.8 ile 10’dan az, %38.3 ile 10-25 bulunmuştur. Sağlık çalışanların 
temas sayılarına ile İÖUÖ arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki (r=-0.280, p=0.00) tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak; araştırma kapsamına alınan devlet hastanesinde iş güvenliğinin sağlandığı, sağlık çalışanların Fulker-
son sınıflamasının yüksek düzeyde, Feldman’s kriterlerine ve izolasyon önlemlerine uyumunun orta düzeyde 
olduğu görülmüştür. Kadın sağlık çalışanların erkeklere; kurulama ürünü olarak bez havlu kullananların kağıt 
havlu, kuru hava makinası kullananlara göre hastane çalışma ortamında daha fazla iş güvenliği sağlamaktadır. 
Kurulama ürünü olarak kuru hava makinası kullananların bez havlu ve kağıt havlu kullananlara; hasta temas 
sayısı az olanların fazla olanlara göre izolasyon önlemlerine uyumu daha yüksektir. Sağlık çalışanların sağlık-
larını koruma ve geliştirmeye yönelik kurum politikaları düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: El Yıkama Bilinci, İzolasyon Uyumu, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
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TEKSTİL İŞÇİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ÇALIŞMA YAŞAMLARINA 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Evren YILDIZ1, Necmettin YAZICI2, Nilgün ULUTAŞDEMİR3

Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon / Türkiye
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ID: 296 K: 47

Öz: Giriş: Yetersiz ve dengesiz beslenme ile sonuçlanan kötü besin tüketimi, çalışma kapasitesini düşürmek, 
işçinin birçok hastalığa karşı direncini azaltmak, işe devam ve bireysel girişimini eksiltmek, iş kazalarını ar-
tırmak suretiyle verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Kurumlarda yapılan toplu beslenmede dikkat edilmesi 
gereken ilk husus, çalışandan en uygun iş veriminin alınabilmesi için gerekli beslenme şeklinin saptanmasıdır. 
Verilecek yemeklerin miktar ve kalite olarak iyi seçilmesi gibi hususlar amaca ulaşmada büyük rol oynamakta-
dır. İşçilerin karşılaştıkları sağlık sorunlarının nedenlerinden biri, belki de en başta geleni, henüz işçi sağlığı ve 
beslenmesi sorunlarının bilimsel şekilde pek fazla incelenip tanımlanmamış olmasıdır. Ülkemizde bu konuda 
yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. İşçi beslenmesi konusunda gerçeklerin ortaya konularak 
gerekli ve etkin önlemlerin alınabilmesi ve çözüm yollarının bulunabilmesi için araştırmalara ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmada; Gaziantep İlinde özel bir fabrikada görev yapan çalışanların beslenme 
alışkanlıklarının çalışma yaşamlarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda işçilerin 
beslenme alışkanlıklarını, enerji harcama düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi ve önerilerin geliştiril-
mesi planlanmıştır. Ayrıca elde ettiğimiz sonuçların araştırma yapılan fabrikaya var olan beslenme ile iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünü artırarak multidisipliner çalışmalara katkı sağlayabilecektir. Yöntem: Kesitsel, tanım-
layıcı tipte olan çalışmanın evrenini Mayıs-Haziran 2016 tarihlerinde Gaziantep’te özel bir tekstil fabrikasında 
görev yapan yöneticiler dışındaki gündüz vardiyasında çalışanlar (100 kişi) oluşturmaktadır. Evrenin tümü 
araştırma kapsamına alınmış ve 93 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma için gerekli izinler, etik onay ve katılımcılar-
dan bilgilendirilmiş onam formları alınmıştır. Araştırmanın verileri; sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durum), çalışma statüleri (hizmet süresi, çalışılan birim, vardiya vb.), iş kazası geçirme 
durumları (iş kazası, kaza öncesi yemek, kaza geçirme sebebi, iş göremezlik), beslenme alışkanlıkları (düzenli 
beslenme, öğün atlama, işyeri yemek vb.), sağlık durumları (sağlık sorunu, sigara, özel diyet, ek vitamin/mine-
ral, boy, kilo, fiziksel aktivite vb.) içeren sorulardan oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla top-
lanmıştır. Araştırmaya katılan işçilerin kişisel bilgileri toplanmış, vücut ağırlıkları, boy uzunlukları ölçülmüş 
ve Beden Kitle İndeks (BKI)’ leri hesaplanmıştır. İşçilerin harcanan enerjileri saptanırken, öncelikle bazal me-
tabolizma için harcadıkları enerji saptanmış, bulunan sonuçlar fiziksel aktivite katsayıları ile çarpılmıştır. Bu 
amaçla WHO, FAO, UNU’nun belirlediği formüller kullanılmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, ANOVA ve 
korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma kapsamına alınan fabrikada görev 
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yapan işçilerin %96.8’i erkek, %3.2’si kadın olup yaş ortalamaları 33.64±7.55 (min:18, max:56)’dir. İşçilerin 
%23.7’si ilkokul mezunu, %18.3’ü ortaokul mezunu, %46.2’si lise mezunu ve %9.7’si yüksekokul mezunudur. 
İşçilerin %40.9’sı iplik üretimi, %12.9’u bakım işinde, %12.9’u büküm işinde çalışmaktadır.  İşçilerin %59.2’si 
öğün atladığını ve atlanan öğününün %31.2’si sabah vakti olduğunu ifade etmiştir. İşçilerin %18.3’ü iş kazası 
geçirmiştir. İş kazası geçirenlerin %58.8’i kaza öncesinde öğün atladığını, iş kazası geçirenlerin %41.2’si kaza 
öncesinde yemek yediklerini ifade etmiştir. Kaza öncesi yemek yediğini ifade eden işçilerin %42.8’i (3 kişi) 
kahvaltı, %57.2’ si öğle yemeği yemiştir. İşçilere yapılan araştırmada BKI değerlerine göre dağılımına bakıldı-
ğında, işçilerin BKI sınıflaması içinde %42.4’sı hafif şişman ve %11.7’si obez olduğu değerlendirilmiştir. İleri 
yaştaki işçilerin BKI değerleri daha yüksektir. İşçilerin fiziksel aktiviteleri arttıkça BKI değerleri azalmaktadır. 
Araştırmaya katılan işçilerin %8.6’sının (8 kişi) sağlık sorunu olduğu, sağlık sorunu olanlarının %50.0’ının (4 
kişi) diyabet (şeker hastalığı) olduğu, %12.5’i (1 kişi) kilo sorunu (şişmanlık) olduğunu ifade etmiştir fakat ya-
pılan boy kilo ölçüm sonuçlarına göre %11.7’i (10 kişi) BKI sınıflaması içinde obez olarak değerlendirilmiştir.  
İşçilerin İşçilerin %65.6’sı (61 kişi) sigara içtiğini ifade etmiştir. Özel diyet uygulayan işçi sayısı 2, ek vitamin 
/mineral alan işçi sayısı 14’tür. %17.2’nin (16 kişi) uzun yürüyüş, %15.1’nin (14 kişi) koşu ve bahçe işleri 
yaptıkları görülmüştür. İşçilerin %49.5’i (46 kişi) 8 saat uyuduklarını ifade etmişlerdir. İşçilerin hesaplanan 
günlük enerji harcamaları 3576 ± 270.1 (min: 3003 kal, max:4289 kal) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak bu 
araştırmada, bir tekstil fabrikasında görev yapan işçilerin yeterli ve dengeli beslenmedikleri bulunmuştur. İşçi-
lerin kalori olarak aldıkları enerji miktarı önerilenden düşük sevide olduğu ancak besin öğeleri olarak aldıkları 
karbonhidrat, protein ve yağ oranlarının önerilen oranlarda olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda; işçilerin 
ihtiyacı olan kalori hesaplamasını yapacak; buna göre menülerini hesaplayacak ve denetimlerde bulunacak 
profesyonel bir diyetisyen ve/veya gıda mühendisi çalıştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil İşçileri, Beslenme Alışkanlıkları, Enerji Harcamaları, İşçi Sağlığı
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ÇOK AMAÇLI SALONLARDAKİ İÇ HAVA KALİTESİNİN ÇALIŞANLAR VE  
DİNLEYİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ

Serden BAŞAK1, Kazım Onur DEMİRARSLAN2

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Artvin / Türkiye

serdenbasak@artvin.edu.tr
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Öz: Giriş: Salon kelime anlamı olarak, “bir binanın girişindeki büyük oda” anlamına gelen İtalyanca kö-
kenli bir sözcüktür. Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu’nda yer alan ikinci anlamına göre 
ise; toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer  demektir. Çok amaçlı salonlar konser, tiyatro 
ve kongre gibi farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan, büyüklüğü ihtiyaca göre değişen yapılardır. Genel 
olarak çok amaçlı salonların büyüklüğüne göre değişen boyutta sahne ve izleyicilerin oturdukları koltukların 
olduğu salon kısmı mevcuttur. Ayrıca ses ve ışık tesisatı da bulunmaktadır. Bu tür yapıların soğutma sistemleri 
çoğunlukla merkezi klima sistemleriyle sağlanmaktadır. Isıtma için yine aynı sistem kullanılabilmekte veya 
daha gelişmiş sistemlerde koltuk altlarından sıcak hava üflenmektedir. Kirli havayı emen tahliye sistemleri 
de tavan kısımda bulunur. Birçok kişinin farklı hava koşullarında bir araya gelerek farklı süreli etkinliklere 
katıldıkları bu salonlarda termal konfor ve temiz hava sirkülasyonu sağlanması son derece önemlidir. Yetersiz 
termal konfor ve iç hava kalitesinin kirli olması, katılınan etkinliğe konsantre olmayı zorlaştırdığı gibi insan-
ların daha çabuk sıkılmasına ve ortamdan biran önce ayrılmak istemesine yol açabilir. İç hava kalitesindeki 
en önemli göstergelerden biri CO2 (karbondioksit) miktarıdır. CO2, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen 
atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan, renk ve kokusu olmayan bileşiğin 
adıdır. Atmosferdeki oranı yaklaşık % 0,03’den daha azdır. Havadan ağırdır. Kalabalık ve havalandırması iyi 
olmayan mekanlarda bu oran tehlikeli boyutlara ulaşabilir. CO2 miktarı % 25’in üzerine çıktığında öldürücü 
etki gösterebilir. Ancak, yükselen CO2 seviyesi, kişilerde özellikle baş ağrısı ve uyuklama hali gibi belirtilerle 
erken evrede kişileri uyarır. Her bireyin havanın kalitesinden anladığı ve algıladığı değerler diğer bireyden 
farklı olabilir. Bu nedenle ASHRAE 62–1989, 2001 ve 2004’ün temelini oluşturan “kabul edilebilir iç hava 
kalitesi” terimi ortaya çıkmıştır. Bu terime göre içinde bulunan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın 
havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, 
farklı boyut ve kapasitelerdeki iki çok amaçlı salonda zamana göre değişen termal konfor ve CO2 oranlarının 
belirlenerek, bu değerlerin salonlarda bulunan dinleyiciler ve salon çalışanları üzerine olası etkilerini ortaya 
koymaktır. Yöntem: Araştırmada biri 487, diğer ise 190 koltuk kapasiteli iki ayrı çok amaçlı salon kullanılmış-
tır. Verileri kayıt etmeye başlamadan yarım saat kadar önce salonlara gidilmiştir. Cihazlar salonların yaklaşık 
orta noktalarına ve yerden yaklaşık 80 cm yukarıya yerleştirilmiştir. Cihazlara herhangi bir dış müdahale olma-
ması için özellikle dikkat edilmiştir. Cihazlar etkinlikler başlamadan önce çalıştırılmış bu sayede cihazların or-
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tam koşullarına uyumu sağlanmıştır. İlk veriler etkinlik saatlerinin başında 0. dakika olarak alınmıştır. Analiz: 
Analizler kapsamında, CO2 ölçümü için AIRCO2NTROL 3000 (PCE-Almanya) karbondioksit ölçer, sıcaklık 
ve nem ölçümü için Humidity/Temp. Data Recorder (PCE-Almanya) ve hava akış hızı için 423 Anemometer 
(PCE-Almanya) cihazları kullanılmıştır. Tüm cihazların kalibrasyonları ve sertifikaları yeni tarihlidir. Çok 
amaçlı salonların tamamen dolu olduğu organizasyonlar seçilmiştir. Her iki organizasyonda farklı salonlarda 
olmalarına rağmen aynı içeriğe sahip olup aralıksız 90 dakika sürmüştür. Buradan hareketle veriler, her iki 
salon için 0. dakika, 15. dakika, 30. dakika, 60. dakika ve 90. dakikalarda kayıt edilmiştir. Büyük kapasiteye 
sahip çok amaçlı salonda organizasyon başladıktan 5 dakika sonra havalandırma çalıştırılmıştır. Salon kapıları 
ise tüm süre boyunca açık kalmıştır. İkinci salonda ise havalandırma çalıştırılmamış olup kapılar 45. dakikadan 
sonra kapatılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Büyük kapasiteli çok amaçlı salonda yapılan CO2 ölçümleri sonucun-
da, 0. dakikada 1425 ppm, 15. dakikada 895 ppm, 30. dakikada 804 ppm, 60. dakikada 514 ppm ve 90. dakika-
da 490 ppm değerleri kayıt edilmiştir. Küçük kapasiteli çok amaçlı salonda yapılan CO2 ölçümleri sonucunda 
ise, 0. dakikada 1420 ppm, 15. dakikada 1710 ppm, 30. dakikada 1990 ppm, 60. dakikada 2650 ppm ve 90. 
dakikada cihazın üst sınırı olan 3000 ppm’in üstünde değerler tespit edilmiştir. Büyük salonda sıcaklık özellik-
le havalandırma çalıştırıldıktan sonra 23,5 oC civarında sabit kalırken nem oranı ise giderek azalmıştır. Küçük 
salonda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Sıcaklık 26,1 oC’den 29,5 oC’ye çıkmıştır ve nem oranı 
da giderek artmıştır. Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi havalandırmanın çalıştırılmadığı salon, kapasite olarak 
daha küçük olmasına rağmen hem termal konfor hemde CO2 oranı olarak büyük salonun çok gerisindedir. Bu 
nedenle büyük salonda dinleyiciler 90 dakika boyunca sıkılmadan etkinliği takip etmişlerdir. Ancak küçük 
salonda dinleyiciler yeterince konsantre olamamış ve kendilerini dışarı çıkararak hava alma ihtiyaçlarından 
dolayı insan sirkülasyonu daha çok olmuştur.  Aynı zamanda salonda ışık ve ses sistemi sorumluları, temizlik 
görevlileri, organizasyon sorumluları gibi çalışanlar içinde iç hava kalitesi düşük ortama maruziyet arttıkça  
iş memnuniyetsizliği ve/veya işte performans düşüklüğü kaçınılmaz gözükmektedir. ASHRAE standartlarına 
göre kapalı ortamdaki CO2 oranının 1000 ppm’i geçmemesi gerekmektedir. Günümüzde çok amaçlı salonlar 
farklı etkinliklere çokça ev sahipliği yapmaktadır. İyi dizayn edilmiş çok amaçlı salonlarda gerekli ekipmanlar 
çalıştırıldığında dinleyici ve çalışan sayısından bağımsız olarak istenilen termal konfor ve CO2 oranının elde 
edilebileceği açıkça gözükmektedir. Dinleyiciler ve bu tür etkinliklere katılanlar, kendilerini daha rahat hisset-
tikleri, daha iyi konsantre olabildikleri, başlarının ağrımadığı çok amaçlı salonlarda olmaktan çekinmeyecekler 
ve defalarca farklı etkinliklere aynı salonda katılabileceklerdir. Aynı zamanda çalışanlarda iş ortamında daha 
huzurlu ve rahat çalışacaklarından iş performansları artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Amaçlı Salon, Çalışan, Dinleyici, İç Hava Kalitesi, CO2 Oranı, Termal Konfor
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HİZMET SEKTÖRÜ ALTİŞVEREN ÇALIŞANLARINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ, 
DAVRANIŞ MODELLEMESİ VE DAVRANIŞ ENDEKSİ İLE İŞ KAZASI İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Günay YILDIZ TÖRE, Sefa TUNÇAY

ISS, Türkiye

sefa.tuncay@tr.issworld.com
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Öz: Giriş: Hizmet sektörü, insan hayatına hitap eden tüm manevi tatmini ve ihtiyacı sağlayan hizmet parçala-
rının bütünüdür. Hizmet sektörü, yüzlerce hatta binlerce farklı şekilleriyle insan hayatının en önemli unsurla-
rından biridir. Her türlü ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde hayati bir role sahip olan hizmetler geniş bir 
alanı kapsamaktadır. Sektörün içeriğinde danışmanlık, mühendislik, ulaştırma, yazılım, sağlık, eğitim, kişisel 
bakım üniteleri gibi birçok alan hizmet sektörünün içinde yer almaktadır. Alt işverenlik sektörünün gelişmesi 
ve şirketlerin ana işleri dışındaki işleri taşere etme yönündeki eğilimlerinin artması, hizmet sektörünün çalışma 
koşullarının ayrıntılı incelenmesinin zaruriyetini göstermektedir. Amaç: Bu çalışma, hizmet sektöründe hazır 
yemek üretim, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetleri gibi az tehlikeli, tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan hizmetleri yürüten örnek bir tesiste çalışanların davranış hataları sonucu ya-
şamış oldukları iş kazalarını engellemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla çalışanlarda güvenli davranış 
kültürünün geliştirilmesinin iş kazalarının azalmasına yönelik sağladığı etkiler değerlendirilmiştir. Yöntem: 
Bu çalışmada; Dünya genelinde 77 ülkede, Türkiye genelinde 55 ilde hazır yemek üretim, temizlik hizmetleri, 
güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetleri yürüten Türkiye’de 30000, Dünya’da 500000 çalışanı bulunan 
örnek bir işletmede yaşanan iş kazaları 3 yıllık süreyle incelenmiş, sahada yapılan iş kazası kök neden analiz-
leri yapılmış, işletmenin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin de yardımıyla bu kök sebepler değer-
lendirilmiş olup, incelenen işletmede bulunan çalışanların davranışlarının iş kazalarına etkileri tanımlanmıştır. 
Davranışların iş kazaları üzerindeki etkilerinin hesaplanması için Davranış Modellemesi geliştirilmiştir. İnce-
lenen işletmede çalışan davranışları Davranış Modellemesi yöntemiyle her hizmet sektörü için ayrı ayrı oluştu-
rulmuş kontrol listeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Davranış modellemesi ile işyerinin mevcut iş güvenliği 
standardını göstermek adına bir güvenli davranış endeksi geliştirilmiştir. Sahada uyulması gereken kurallar 
üzerine hazırlanmış kontrol listeleri ile çalışanların davranışları incelenerek işyerinin güvenli davranış endeksi 
çıkarılmıştır. Güvenli davranış endeksi metodunda 0 ila 100 arasında puanlar verilmekte olup, güvenli davranış 
derecelendirmesine göre işyerinin güvenli davranış seviyesinin hangi seviyede olduğu hesaplanmıştır. Alınan 
puanlara göre risk grupları derecelendirilmiştir. Her risk grubu için farklı uygulamalar ile çalışanların davra-
nışlarında meydana gelen değişiklikler analiz edilerek, davranışlardaki değişikliklerin iş kazaları istatistikleri 
üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analiz: İş kazalarını meydana getiren nedenler üzerine yapılan bilimsel 
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araştırmalarda iş kazalarının %79’nun güvensiz hareketlerden meydana geldiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
(Uluslararası Çalışma Teşkilatı Verileri) İncelenen işletmede de iş kazaları veri kayıtları tutularak iş kazaları 
analiz edilmiş ve iş kazası türleri değerlendirilmiştir. İşletmede her geçen yıl çalışan sayısının artış göstermesi 
nedeniyle iş günü kayıplı iş kazalarının değerlendirilmesi ayrıca işgünü kayıplı kaza sıklık hızı (LTIF: Lost 
Time Injury Fequence ) üzerinden analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Çalışma sonucunda, tesiste 2014 yı-
lında 571, 2015 yılında 561 ve  2016 yılında 440 iş günü kayıplı iş kazası yaşandığı tespit edilmiştir. LTIF de-
ğerleri üzerinden; 2014 yılı için 6,28, 2015 yılı için 6,81ve 2016 yılı için 4,98 olarak hesaplanmıştır. İşletmede 
yaşanan kazaların %80-90’nının davranış hatalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda güvenli 
davranış endeksinin düşük olduğu işyerlerinde kaza sıklık hızının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Gü-
venli davranış endeksi düşük işyerlerinde yürütülen faaliyetlerle çalışanlarda güvenlik kültürü geliştirilmeye 
yönelik yapılan çalışmalar sonucu bu işyerlerinde Güvenli Davranış Endeksinin yükseldiği tespit edilmiştir. 
Çalışanlarda geliştirilen güvenlik kültürünün güvenli davranış endeksini yükselttiği ve buna paralel olarak iş 
günü kayıplı iş kazası sıklık hızını azalttığı tespit edilmiştir. Literatürde bahsedilen tüm hizmetlerin aynı anda 
verildiği sektörlerin olmayışı nedeniyle; işyerinin mevcut durumunun değerlendirilmesinde aynı işyerinin yurt 
dışında faaliyet gösterdiği ülkelerdeki veriler ile karşılaştırma yapılmıştır. İşletmenin dünya üzerindeki orga-
nizasyonu, bölgeler ve bölgelerin LTIF değerleri incelendiğinde; Doğu Avrupa: 7,6,  Kuzey Avrupa: 6,3, Orta 
Avrupa: 14,2, Amerika: 11,4,  Batı Avrupa: 15, Asya ve Pasifik: 1,3 olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bu 
verilere göre dünya üzerindeki bölgeler arasında İSG performansı en iyi bölge Asya-Pasifik bölgesidir. Hır-
vatistan, Rusya ve Japonya 0 LTIF Değeri ile 1.sırada yer alırken,  Uruguay, Arjantin, Finlandiya ve Şili LTIF 
değerleri en yüksek ülkeler olup İSG performansları ile son sıralarda yer almaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü 
bu işletmede 2016 yılı için 4,98 olarak hesaplanan LTIF değeri ise Hırvatistan, Rusya, Romanya gibi ülkelerin 
bulunduğu Doğu Avrupa Bölgesinde yer alan 11 ülke arasında 8. sırada yer almaktadır. Tüm ülkeler arasında 
ise İSG performansı ile 20. sırada yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, sözkonusu işletmeye ait çalışma sa-
halarında birçok yeni uygulama faaliyete geçirilmesine rağmen, mevcut değerler değerlendirildiğinde, iyileş-
tirmelerin verilere yansıyabilmesi için güvenlik kültürü oluşturulmasının zaruriyeti ortaya çıkmaktadır.  Diğer 
yandan, bu çalışma sonuçları gelecekte bu işletmede önemli iş kazalarının engellenmesine yönelik yürütülecek 
detaylı bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için iyi uygulamaların tanımlanmasını desteklerken, aynı zamanda 
benzer hizmet üreten işletmeler için de yol gösterici nitelik taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Sektörü, İş Kazası, Davranış Modellemesi, Güvenli Davranış
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA (4-6 YAŞ) DEPREM, YANGIN VE TAHLİYE KONUSUNDA 
DURUM TESPİTİNİN YAPILMASI
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Öz: Giriş: Çocuklardaki gelişimsel seviyenin artırılması ve korunması, kişisel özelliklerinin belirlenerek is-
tenen davranışların ortaya çıkarılması, çevresel uyaranlara yanıt verme kabiliyetinin arttırılması, beden ve 
zihin gelişiminin teşvik edilmesi, toplumsal uyuma yönelik eğitimlere hazırlanması okul öncesi eğitimin temel 
esasları çerçevesinde uygulanan programlarla desteklenmekte ve çocuklar için gelecekteki eğitim hayatına 
bir zemin hazırlamaktadır. Okul öncesinde çocuklar nezdinde afetlere ilişkin bir bilinç oluşturmak adına dü-
zenlenen eğitimlerin olası bir afette çocukların davranışlarını kontrol etmelerine ve paniğe kapılmamalarına 
önemli oranda fayda sağladığı bilinmektedir. Afetten sonraki süreçte yaşanacak kayıpların önüne geçilmesi 
ve eğitimde kesintilerin yaşanmaması adına ortaya konan planların süreklilik dâhilinde ele alınması ve tat-
bikatlar dâhilinde pekiştirilmesi gerekmektedir. Okulların bu konuda eğitimlerin ve tatbikatların da yer al-
dığı senelik planlar hazırlamaları genç bireylerin işe yarar tutumlar geliştirmelerini sağlayacaktır.Amaç:Bu 
çalışmanın amacı,okul öncesi öğretmenlerin İSG kültürü yönünden kendilerini geliştirmesi, gelecekte olası 
bir afette zararları en aza indirgeyecek birtakım donanımların sağlanması ve farkındalıkların artırılmasıdır.
Bunun; geleceğin çalışan ve işverenleri olacak olan çocuklardan dönütler alma yoluyla olması  İSG eğitim-
leri açısından net bir durum belirleyecektir.Bu anket çalışmasıyla birlikte istanbul’da toplamda 100 çocuğa 
‘’deprem yangın ve tahliye’ ile ilgili bilgilendirilme sağlanmıştır.Bu kapsamda öncelikle okul öncesi eğitim, 
afet türleri ve okul öncesi eğitimde deprem ile yangına hazırlık konularında bir literatür çalışması yapılmış; 
ardından analize yer verilmiştir.Yöntem:Araştırma İstanbul ilinde bulunan ve rastgele belirlenen 5 adet Milli 
Eğitim Bakanlığı Anaokulunda, 5 adet Milli Eğitime  Bakanlığı’na bağlı özel Anaokulunda yapılmıştır. Bu 
okullarda rastgele seçilen  4-6 yaş grubundaki toplam 100  kız ve erkek öğrenciye anket uygulanmıştır.  Araş-
tırma İstanbul ilinin Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan 5 Milli Eğitim Anaokulları 
ile 5 Milli Eğitime Bağlı Özel Anaokullarında yapılmıştır. Araştırma verileri  literatür bilgileri doğrultusunda 
araştırmacı tarafından geliştirilen anketin uygulaması ile elde edilmiştir.  Anket katılımcıların, okullarda dep-
rem ve yangında tahliye kültürüne yönelik 22 sorudan oluşmaktadır. Bu 22 soru,  Evet/Hayır  seçenekleri ile 
ilişkilendirilmiştir. Anketler okullarda rastgele seçilen  4-6 yaş grubundaki toplam 100 kız ve erkek öğrenciye 
soru cevap şeklinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 22 İstatistiktik 
paket programı ile analiz edilmiştir. Anket sorularının güvenilirlik analizleri Cronbach’s Alpha testi ile yapıl-
mış olup elde edilen Cronbach’s Alpha  değeri güvenilirlik aralığında bulunmuş ve tüm sorular uygun olarak 
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kabul edilmiştir.  Katılımcıların demografik bilgilerine yönelik dağılımı ile görüşlerinin dağılımını belirlemek 
için tanımlayıcı istatistik testleri uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Uygulanan anket sonucunda, çocukların 
çoğunluğunun  yangın merdiveni, yangın alarm düğmesi gibi fiziki gereklilikleri olan okullarda bu araçların 
bilinmesi ve kullanılması hakkında  yeterli bilgilerinin olmadığı, çocukların okullarda depremde ve yangında 
yapılması gerekenlerin öğretmenleri tarafından söylenmediği , deprem ve yangında tahliye tatbikatının yapıl-
madığı  algısında oldukları  ifade edilebilir.  Ayrıca çocukların cevaplarına göre, yangın ve depremde tahliye 
durumunda grupla birlikte hareket etme kültüründe oldukları, okulların deprem ve yangına hazır olma durum-
larında fiziki yetersizliğin olduğu ve bu fiziki yetersizliklere bağlı olarak kurumda ve çocuklarda depremde 
ve yangında tahliye kültürünün yeterli olmadığı ifade edilebilir. Araştırmada çocukların çoğunluğunun (%85) 
yangında tahliyede olduğu gibi depremde tahliye durumunda da grup halinde hareket etmeleri gerektiğini 
bildikleri ve Okulda deprem olduğunda hep beraber diğer çocuklar ve öğretmenlerini beklemeleri gerektiğini 
bildikleri ifade edilebilir. Yangın durumunda okul dışına çıkarken grup halinde çıkmaları gerektiğini bildikleri 
ve dışarda da grupla birlikte olmaları gerektiğini bildikleri (% 85) ve grup halindeyken eksik arkadaşı var-
sa bu durumu öğretmenlerine bildirmelerinin gerektiklerinin farkında oldukları (%92) ifade edilebilir.  Her 
iki okul grubundaki toplam çocukların çoğunluğu (%66) öğretmenleri tarafından onlara yangında yapılması 
gerekenlerin söylenmediğini ifade etmişlerdir. Çocukların verdikleri cevaplardan çoğunluğunun (%79), hiç 
deprem yaşamadıkları, ancak çoğunluğunun (%76) depremin her yerin sallanması ve yıkılması demek oldu-
ğunu bildikleri, deprem olduğunda sıranın altına girip çökülmesi gerektiğini bildikleri (%69)  ifade edilebilir. 
Çocukların  %93’ünün Çök-Kapan-Tutun davranışını ne olduğunu bilmedikleri ancak depremde duvar yanına 
gitmeleri gerektiğini bildikleri anlaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler 
sunulmaktadır. Okulların afet yönetimine ilişkin hazırlık durumlarının tespiti için denetimler artırılmalıdır. 
Her okul bir afet planı hazırlaması ve tatbikatlar yapması gerektiği bağlamında bilgilendirilmelidir. Bu plana 
uyulması ve tatbikatların faydalı olması için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Özellikle İSG açısından 
eğitimcilere uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve sınıf içi uygulamaların olması gerekmektedir. Çocuklarda 
ortaya çıkabilecek panik durumunu önlemek için çalışanların ve öğretmenlerin yanında çocuklara da tatbiki 
eğitim verilmelidir, sağlanmalıdır. Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümlerinde okuyan geleceğin eğitimcileri 
aynı zamanda çalışanlarına İSG konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıkların artmasına yönelik seminer 
dersi yada seçmeli ders olarak verilmesi gerekmektedir. Böylece uzun vadede İSG alanında anaokullarında 
başlatılacak eğitimle gelecekte daha az iş kazası ve sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Okul Öncesi Eğitim, Tahliye, Yangın
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Öz: Giriş: Elektrostatik, iki cismin sürtünmesi ile oluşan durgun elektrik yüküne denilmektedir. Yani atomlar 
arasında hareket eden elektronların ortaya çıkardığı enerji olarak düşünülebilir. Statik elektriğe en büyük örnek 
yıldırım verilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya ve iki sıvının birbirine sürtünmesi so-
nucu oluşan, atomlardaki elektronların birbirleri arasındaki hareketiyle oluşan enerjidir. Ancak; bu kontrolsüz 
güç, çok önemli yangınların çıkış sebepleridir. Statik elektrik, endüstride gizli bir tehlikedir. Statik elektrikten 
kaynaklanan tüm kazalar aniden ve sinsice meydana gelir, tıpkı tabiatta oluşan elektriğin toprağa şarjı sırasında 
oluşan “yıldırımın” yani statik elektrik boşlamasının kaçınılmaz gücünün toprağa aktarımı sırasında oluşan 
doğal afetlerin de kaçınılmaz olması gibi. Statik elektrik yükü; tabiatta olduğu gibi sanayii makinelerinin 
çalışması sırasında da meydana gelir. Sürtünme esnada oluşan statik elektrik yükünün kontrolü ancak sürekli 
olarak deşarjı ile kontrol altında tutulabilir. Bulutlarda statik elektrik yüklerinin boşalması kendini yıldırım 
şeklinde gösterir. Boya endüstrisinde statik elektrik, tutuşturma kaynağı oluşturan büyük bir tehlikedir. Patla-
yıcı olmayan sıvıların iletken olmayan bir boru veya hortumdan geçerken ya da kuru toz halindeki maddelerin 
yine iletken olmayan plastik kaplardan karıştırma kazanına geçerken, parçacıkların hareketi sırasında oluşan 
kıvılcımlar uygun bir buhar-hava, toz-hava karışımının parlamasına neden olur. Lastik tekerlekli araçlarda, 
seyir halinde iken, sürtünme kuvveti sebebiyle statik elektrik yükü birikir. Bu yük metalik özellikli olmayan 
fiberglas gövdeli araçlarda daha fazladır. Patlayıcı sıvı taşıyan lastik tekerlekli tankerlerin topraklama mecbu-
riyeti, bu statik elektrik yükünün tehlikeli seviyesine erişmeden sürekli olarak boşaltılması içindir. Sıvıların ve 
özellikle patlayıcı sıvıların boru donanımındaki nakli, depolanması, bir kaptan diğerine boşaltılması esnasında 
statik elektrik yük birikimi oluşur. Buralarda bu yükün kıvılcım çıkararak boşalması patlama ve yangın tehli-
kesi doğuracağı için topraklama işlemi yapılır. Dünyanın birçok yerinde topraklama sistemi kullanılmadığın-
dan yada doğru olarak yapılamadığından statik elektrikten dolayı birçok tehlike atlatılmıştır. Tekstil ve kumaş 
boyama proseslerinde baskı, kaplama, yayma ve emdirme proseslerinde, statik elektrik yükleri bir ateşleme 
kaynağı oluşturabilirler. Kumaşlarda doğal lif oranı azaldıkça statik elektriklenme oranı artar. Kumaş, kâğıt 
ve plastik gibi incedir ve kolay statik elektriklenir. Ortamda yük nötralleyici iyonlaştırıcılar kullanılmalıdır. 
Bu yükün boşaltılması için kullanılan merdaneler, makineler ve diğer tüm aksamlar topraklanmalıdır. Ortam-
da kullanılan çözücü buharları mekanik havalandırma yoluyla LFL alt yanıcılık sınırının altına çekilmelidir. 
Statik elektrik deşarjı sonucunda oluşan ateşlemelerin enerji düzeylerinin hesaplanması gereklidir ve riskin 
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gerçek boyutu hakkında bilgi sahibi olunmasına yönelik bir yöntem belirlenmelidir. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, endüstriyel uygulamalarda statik elektrik deşarjlarının ölçülmesine ve riskin boyutunun tespit edilmesi-
ne yönelik sağlıklı yöntemlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kriterlerin tespitini sağlamaktır. Ülkemizde 
statik elektrik konusunda standart oluşturulmalı, tehlikesi bilinen sektörlerde bu konu ile ilgili alınması gere-
ken önlemler kanun koyucu tarafından yasalaştırılmalıdır. Tüm sektörlerde statik elektrik büyük bir tehlikedir 
ancak özellikle yanıcı ve parlayıcı malzemelerle çalışılan sektörlerde statik elektrik; patlamalara, yangınlara 
dolayısıyla can ve mal kaybına yol açan kazalara neden olmaktadır.  Kapsam: Avrupa Birliği üye ülkeleri, 
İngiltere ve Amerika’ da başvurulan standartlar çerçevesinde yaşanan kazalar ve alınması gereken önlemler, 
uygulamalar üzerinde karşılaştırmalı olarak sistemli biçimde ele alınmış ve tartışılmıştır. Yöntem: Bu araş-
tırma mümkün olduğunca literatür taraması yapılarak, EMO verileri, karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve ABD 
Statik Elektrik Standartları incelenerek ve iki firmada saha çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 
Geçmişte giysiler ve zemin kaplamaları gibi ortamdaki malzemelerin üzerindeki statik elektrik yükünü azalt-
mak için nemlendirme kullanılmıştır. Ancak, modern yüksek hızlı operasyonlarda, kâğıt ve plastik filmler gibi 
yalıtkanlar nemli havaya maruz kaldıkları kısa süre içerisinde atmosferden yüzey iletkenliklerini arttıracak 
kadar soğuramazlar. Plastikler genelde nemli atmosferlerde bile elde edilen yüzey nem katmanında iyonlaşmış 
molekül olmaması nedeniyle yeterince iletken hale gelmezler. Dolayısıyla, bu tür işlemlerde nemlendirme bir 
statik elektrik kontrolü yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Buralarda bu yükün kıvılcım çıkararak boşalması 
patlama ve yangın tehlikesi doğuracağı için topraklama işlemi yapılır. Dünyanın birçok yerinde topraklama 
sistemi kullanılmadığından ya da doğru olarak yapılamadığından statik elektrikten dolayı birçok tehlike at-
latılmıştır. Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki, statik elektrik deşarjı sonucunda oluşan ateşlemelerin enerji 
düzeylerinin hesaplanması gereklidir. Ortamdaki maddenin en düşük tutuşma enerjisi ile ateşleme enerjisi 
mukayese edilmeli ve riskin gerçek boyutu hakkında bilgi sahibi olunmasına yönelik bir yöntem belirlenmeli-
dir. Bu araştırmanın temel hedefi, statik elektrik ile yapılan tüm endüstriyel çalışmalardaki tehlikelerin tespiti 
ve önlenmesi için gerekli önerileri sunmaktır. Yapılan tespitler, dünyada meydana gelen büyük patlamalar ve 
yangınlar, tehlike tespiti yapılan endüstrilerden gelen bilgiler ile birleştirilerek tehlikeyi önlemenin gerekliliği 
vurgulayacaktır. Türk Endüstrisinin statik elektrik ile ilgili eksiklerin incelenmesinin sonuçlarını sunmakta 
ve bunların nasıl ele alınabileceğini belirtmektedir. Endüstride bu risklerin önlenmesi ancak çalışma şeklinin, 
tüm sektörler için geçerli olan standartlara uyumu ile mümkündür. Statik elektrik tehlikelerini önlemek için 
Avrupa’ da CENELEC ya da IEC60079 ve Amerika ‘da NFPA77 standartları ile çalışmak gerekir. Ülkemizde 
de bu standartları uygulamaya koyma ihtiyacı vardır. Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde statik elekt-
rikten kaynaklanan tehlikeler problemini anlama ve araştırma ihtiyacından ve çok az bilginin bulunduğu bu 
alana katkıda bulunmak isteğinden doğmaktadır. İşyerinde statik elektrikten kaynaklanan risklerin azaltılması, 
çalışanlar tarafından devamsızlığın azalması ve bu nedenle verimliliğin artması,  daha az sayıda kaza ve huku-
ki dava tehditlerinin azalması, müşteriler ve ortaklar arasında statünün iyileştirilmesi ve işin maliyetinin bariz 
şekilde azalması konunun en önemli unsurlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Statik Elektrik, Patlamalar, Tedbirler, Standartlar
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Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN tarafından danışmanlığı yapılan Üsküdar Üniversitesi, 
İş Güvenliği Ana Bilim Dalı “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” nde yapılmış/yayınlanmış Şebnem Karul TONKA 
“STATİK ELEKTRİĞİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YARATACAĞI TEHLİKELERİN TESPİTİ VE 
ÇÖZÜMLERİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans veya Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Türkiyede en çok kazanın yaşandığı sektör olan inşaat sektörünün alt kollarından olan hazır beton 
sektörü, tesis içi ve tesis içinde yapılan çalışmalardan dolayı bir çok tehlike arz etmekle beraber iş kazası 
oranında yine inşaat sektörü iş kazası sayısına dahil edilmektedir. Hazır beton sektörü dediğimizde hammad-
delerin hazır beton tesisine girmesi, stoklanması ve düzenlenmesi,  hammaddelerin burada karıştırılması ile 
elde edilen betonun; sevkiyatı ve yerinde yerleştirilmesi gibi ana prosesleri bulunmaktadır. Amaç: Hazır beton 
kamyon sürücüleri için çalışmaları sırasında karşılaşacakları tehlikeler konusunda bilgilendirme ve güvenli 
çalışma için yapılması/yapılmaması gerekenler konusunda çalışanların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. 
Ayrıca hazır beton kamyonunun çalışmaya hazırlanması için kontroller, beton yüklenmesi, taşınması ve dö-
kümü sırasında oluşacak tehlikeler ve korunma yollarını kapsamaktadır. Transmikser şoförü ile ilgili kurallar; 
Transmikser şoför görevleri; beton santralinde üretilen betonun kalitesi, üretim aşamasından döküm aşamasına 
kadar olan süreçte özen gösterilmesi, üretilen hazır betonu döküleceği yere taşıyan ve beton transmikserini 
kullanan kişidir. a) Transmikser şoförü gerekli ehliyet ve belgelere sahip olmadan aracı kullanmayacaktır. b) 
Tranmikser şoförü kendine teslim edilmiş olan KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) leri öğretildiği şekilde ve 
açıklamada belirtilen yer ve zamanlarda kullanacaktır. c) Transmikser şoförü kendisine teslim edilmiş KKD 
(Kişisel Koruyucu Donanımları) bakımı, muhafaza edilmesinden sorumludur. KKD lerden işlevini yitirenler 
için yenisi ile değiştirilmesini talep ederek, eskisi ile değişimini sağlayacaktır. d) Araç kabini, transmikser 
temizliği, katkı ilavesi gibi durumlarda beton döküm hazne kısmına çıkış, iniş ve çalışmalarda 3 Nokta temas 
kuralarına uyulacaktır (İki el + bir ayak ya da iki ayak + bir el merdivenle temasta olacaktır). Transmikserin 
hazırlığı; Transmikserler karayolları kanuna tabi lastik tekerlekli araçlar olduğundan dolayı her yıl TÜVTÜRK 
tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca araçların üretici firma tarafından öngörülen sürelerde pe-
riyodik bakımlarıda yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. a) Transmikser şoförü aracın genel temizliği ve 
bakımından sorumludur. b) Transmikser gün başında beton yüklemesi yapmadan, Araç periyodik kontrol sü-
resi, Periyodik bakımı, Lastik durumu (hava, mevsime uygunluğu, genel durum), Lastik bijon kontrolü, Far, 
stop, sinyal, klakson çalışır olduğu. Fren, hidrolik, motor yağı, Yangın söndürücü, reflektörler, ilk yardım çan-
tası ve malzemelerinin tam olduğu kontrol edilmelidir. Santral İçi Kurallar Ve Beton Yükleme; a) Transmikser 
ile santral içinde belirlenmiş yollar ve manevra sahası dışına çıkılmayacaktır. (Santral giriş çıkış ve manevra 
alanları santralden öğrenilecek) , b) Transmikser şoförü kendisine öğretilmiş şekilde santral içinde asılı olan 
sağlık güvenlik işaretlerinin gerekliliklerini yerine getirecek. c) Transmikser şoförü kendisine aktarıldığı şe-
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kilde santral acil durum eylem planları doğrultusunda hareket edecek. d) Transmikser şoförü santrale giriş 
yaptığında aracını sadece bekleme ve park alanına çekerek belirlenmiş yürüyüş yolundan bekleme salonuna 
ulaşacaktır. e) Transmikser şoförü aracını kendiliğinden hareket etmeyecek, başka araçlara engel olmayacak 
şekilde park ederek,  anahtarı kontakta bırakmayacak ve kapılarını kilitleyerek anahtarı üzerine alacak. f) 
Transmikser şoförü santral içinde belirlenmiş olan yürüyüş yollarından bekleme ve yemek salonuna geçebi-
lir. Bekleme salonu ve yemek salonu dışındaki bölgelere girmeyecek ve bu bölgelerde bulunmayacaktır. g)  
Transmikser tesis içinde 20 km hız sınırını aşmayacaktır. h)  Transmikserin kapasitesinin üzerinde yükleme 
ve taşıma yapılmayacaktır. Beton sevkiyatı; a) Transmikser beton dökülecek yer ile ilgili güzergah bilgisi, yol 
durumu, trafik bilgilerini ve gerekli durumlarda izin belgelerini santralden çıkmadan alacak. b) Güzergahında 
hız limitleri, köprü-alt geçit yükseklikleri ve araç boyutları dikkate alarak ilerleyecek. c) Güzergahta viraj ve 
eğimlere göre aracın yük ve denge durumunu gözetecek. Transmikserin yol eğimine göre devrilme riski olan 
yerlerden geçiş yapılmayacak. Beton dökümü; Transmikser beton dökümü yapılacak alanda, ile ilgili zemin 
ve çevre güvenliği kontrolü yapılarak uygun yere çekilecek. Beton dökümü için transmikser mümkün oldukça 
araç trafiği, eğimli zemin, enerji nakil hattı, şev ve kot farkı bulunan yerlerde bırakılmayacak. Transmikser 
geri manevraları aşağıda verilen işaretler doğrultusunda ve işaretçi yardımı ile yapılacaktır. Geri manevra 
sırasında işaretçinin transmikser arkasında durmasına izin verilmeyecek. İşaretçi manevralar için transmikeri 
yönlendirmek amacıyla yan tarafında durması sağlanacak. Sonuç: Transmikser ile çalışmanın günümüz şartla-
rında yaygınlaşması ile beraberinde bir çok majör tehlikeleri doğurmaktadır. Bu tehlikeler genel olabildiği gibi 
çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Transmikser şoförünün çalışma talimatıyla işini yapması, 
daha önce yaşanmış iş kazalarının tekrarlanmasının önüne geçileceğini öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transmikser, Transmikser Şoförü, Beton Dökümü
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Öz: Giriş: İş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden biri olan yapı işlerinde, ölüm veya ciddi sakatlıkla 
sonuçlanan kazaların büyük çoğunluğu yüksekten düşme sonucu oluşmaktadır. Özellikle üst yapı işlerinde 
yüksekten düşme riskline karşı alınacak önlemler risklerin ortadan kaldırma hiyerarşisine göre uygulanması 
gerekir. Yani çalışanların yüksekten düşmeye mahal vermeyecek ve toplu koruma sağlayacak şekilde risklerin 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Ancak bu önlemlerin mümkün olmadığı veya riskleri tam 
olarak ortadan kaldırılmadığı durumlarda kişisel koruma sistemlerine başvurulur. Bu kişisel koruma sistemleri 
toplu korumaya yönelik uygulanamasa da kişisel koruma tedbirlerine göre uygulamada, önlemeye dönük ola-
rak seçilmesi ve kullanılması esas olacaktır. Bu yüzden yapılacak iş öncesinde yapılan risk analiz ve değerlen-
dirme sonuçlarına göre bu sistem bileşenlerinin seçimi önem taşımaktadır. Yüksekten Düşme Kişisel Koruma-
Önleme Sistem Bileşenleri: Yüksekten düşme kişisel koruma-önleme sistemi dendiğinde seçilen sisteme göre 
koruma ve önleme olarak iki farklı işlevden bahsedebilir. Yüksekten düşme kişisel koruma sistemleri düşme 
gerçekleştiğinde kişiyi koruyan, darbe etkilerini en aza indiren sistem, yüksekten düşme kişisel önleme sistemi 
ise kişiyi yüksekten düşmeye karşı koruyan yani düşmenin gerçekleşmemesi için kullanılan sistemlerdir. 1-Sis-
temin bağlandığı son nokta (Ankraj noktaları, Yatay-Düşey Yaşam Halatı) Düşme koruma-önleme sisteminde 
son noktayı oluşturan parçası olarak tanımlayabiliriz. En temel haliyle ankraj uygulamasıdır. Ankraj, çalışma 
alanında bulunan zemin, duvar gibi noktalara gömme uygulandığı gibi çalışma alanına sabitlenerek kullanı-
lan uygulanma şekilleri bulunmaktadır. Ayrıca uygulama ve kurulum acısından kolaylık sağlayan kapı ankraj 
uygulaması bir diğer ankraj uygulama çeşidi olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında çalışma alanında 
dayanıklılığından emin olunan demir, çelik vb profillerde ankraj noktası olarak kullanılabilirler. Sistemin bağ-
landığı tek nokta ankraj olabildiği gibi, ara bağlantıların bağlandığı yatay ve düşeyde hareket serbestliği sağ-
layan yatay yaşam halatı ve dikey yaşam halatları sistemin bu kategorisinde yer alır. Her ne çeşit olursa olsun 
ya da kullanım amacına bakılmaksızın ankrajların taşıması gereken nitelikler şöyledir. ✓Minimum 22.2kN 
(2500 kg) yükü desteklemek zorundadır. ✓Eğer ankrajın kaç kilo yük taşıyacağı bilinmiyorsa, düşmeyi en-
gelleme sistemini uzman bir kişinin tasarlaması gereklidir. ✓Sistem uzman birinin kontrolünde kurulmalı ve 
güvenlik faktörü en az iki olmalıdır.(1.8 m serbest düşme yapmış işçinin çarpma gücünün iki katıdır.)  2-Ara 
Bağlantı Ekipmanları: Yüksekten düşme önleme veya kurtarma sisteminin seçiminde önemli rol alan, sistem-
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de kişi ile son bağlantı noktası arasındaki ekipmanlardır. Kullanılacak bağlantı noktasına (yatay-dikey yaşam 
hattı, ankraj noktası), yapılacak işin niteliği ve çalışma alanına göre seçimi yapılır. 2.A. Lanyardlar: ✓Vücut 
koşumunu ankraja, ✓Yavaşlatma cihazına ✓Güvenlik halatına bağlanacak şekilde kullanılır. Çengelli Halat 
/Uzatma Halatı/Ara Bağlantı Halatı: Personelin giymiş olduğu tam korumalı vücut kuşağının istenen ankraj 
noktasına bağlanabildiği, çalışma mesafesi kadar uzunluğu olan ya da ayarlanabilen ara bağlantı uzatma hala-
tıdır. Lanyardlar çalışma alanı sınırlandırma amaçlı (düşme önleme sistemi) kullanıldığı gibi, tek ve çift lan-
yard olarak düşme kurtarma sistemi olarak da kullanılabilmektedir. Düşme kurtarma sisteminde düz lanyard 
kullanımı düşme sırasında yükün direk vücuda dağılmasına sebep olacağından dolayı düşme kurtarmada şok 
emici halatların kullanımı daha uygun olacaktır. 2.B.Enerji Dağıtım Elemanı (Şok Emiciler): Düşme kurtar-
ma sisteminin bir parçasıdır. Düşme sırasında oluşan enerjiyi boşaltmak veya minimize etmek için kullanılır. 
2.C.Yavaşlatma Ekipmanları: Kendinden kilitleme fonksiyonlu, otomatik gerdirmeli ve karabinalı halatın geri 
sarılmasını mümkün kılan bir düşmeyi önleme tertibatıdır. Ankrajda ve kişi üzerindeki çarpma gücü, düşme 
seviyesi küçülterek ve yavaşlatma cihazı kullanılarak azaltılabilir. 2.C.I. Geri Sarmalı Düşme Önleme Sistemi: 
Kendinden kilitleme fonksiyonlu, otomatik gerdirmeli ve karabinalı halatın geri sarılmasını mümkün kılan bir 
düşme önleme tertibatıdır. 2.C.II.Kılavuzlu Düşmeyi Önleme Tertibatı: Personelin düşey olarak yukarı-aşağı 
güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, sabit bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme 
anında ise kendinden kilitleme fonksiyonu bulunan bir düşmeyi önleme tertibatıdır. 3-Kişinin kullanacağı 
donanımlar Kişisel düşme koruma-önleme sisteminde kişinin sisteme kendisini bağlayabilmesi için kullanılan 
genel manada kemer olarak tabir edilen donanımlardır. Sistemin bu bileşeni genellikle emniyet kemeri olarak 
tanımlanırlar ve standartlarda belirtildiği haliyle; a)Tüm vücut emniyet kemeri b)Yarım kemer – Göğüs kemeri 
c) Genel kullanım emniyet kemeri d) Çalışma odaklı kemer e) Kurtarma kemeri şeklinde sınıflandırılır. Yapı 
işleri kapsamındaki çalışmalarda ve özellikle yüksekten düşme koruma sistemlerinde kişinin düşme esnasında 
oluşacak yükün vücuda eşit ve dengeli dağıtılması maksadıyla tam vücut bir diğer deyişle paraşüt tipi emniyet 
kemeri kullanımı uygun olacaktır. Sonuç: Yapı işleri kapsamında birçok işte yüksekte çalışma yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar sırasında yüksekten düşme riskine karşı kişisel koruma-önleme sistemi seçimi öncesinde ya-
pılan iş, işin yapılacağı alan, kaç kişinin çalışacağı, işin ne kadar süreceği gibi faktörler göz önüne alınarak 
uygun sistemin seçilmesi bu alanda yaşanan kazaları ve kaza sonrasında yaşanabilecek kayıpları en aza indire-
cektir. Yüksekten düşmelere karşı kişisel koruma-önleme sisteminde risk değerlendirme hiyerarşisinde olduğu 
gibi öncelikle kaynağından mücadele yani olayın gerçekleşmemesi için yüksekten düşme önleme sistemleri 
kullanılması esastır. Kullanılamadığı, ek riskler oluşturduğu gibi durumlar var ise yüksekten düşmelere karşı 
kişisel koruma sistemlerinden en uygun olanı seçilmesi gerekir.
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