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Değerli bilim insanları., 

16/17/Nisan/2018 Tarihinde İstanbul Kayaşehir Hilton Hotelde gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Uluslararası 
İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongremizde buluşmuş ve kongremizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı 
mutluyuz. Kongremize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı onurluyuz. Kongremizin üçüncü buluşmasında bizleri 
yalnız bırakmayan ve katılımları ile bizleri destekleyen bilim dünyasının değerli insanlarına ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Kongremizin bu buluşmasında toplam 73 sözel ve 02 poster bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 8 oturumdan oluşan program Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, 
Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Serpil AYTAÇ, Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Doç. Dr. 
Eray YURTSEVEN başkanlığında tamamlanmıştır. Kongremize gönderilen bildiriler sözel ve poster 
olarak  dinleyicilere ve izleyicilere sunulmuştur. Kongremizde üç bildiri birincilik, ikincilik ve üçüncülükle 
ödüllendirilmiştir. Eser sahiplerini bu başarılarından dolayı kutluyoruz. Kongremize değerli bilgi ve birikimleri 
ile davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, 
Prof. Dr. Cengiz ANIK ve Prof. Dr. Serpil AYTAÇ hocalarımız bilimsel tecrübe ve bilgi birikimleri ile bizleri 
onurlandırmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.   Ayrıca kongremizde  emeği geçen tüm arkadaşlarımızı 
kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Kongremizin dördüncü buluşmasını ilerleyen zaman içerisinde 
yeniden planlayarak katılımcılarımız ve takipçilerimiz ile paylaşacağız. Şimdiden tüm destekleyen ve katkı 
sağlayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-
051.01.E.222 Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 
Tarih:21.07.2017, Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-805.02.02.02 Tarih:07.08.2017, Ekonomi Bakanlığı Sayı: 
55127773-120.99-E.108116 Tarih: 10.10.2017; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı: 25961827-622.99-
E.1547532 Tarih: 21.06.2017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayı:58732046-839-E.659 Tarih: 05.01.2018 
bilgileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayı: 25505449-051.01-
E.143130 Tarih: 06.12.2017 ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sayı: 73670021-051.04 Tarih: 
29.12.2017 bilgileri ile desteklenmektedir. Ayrıca çok sayıda STK, Dernek ve Kamu kurumları tarafından da 
desteklenmiştir. Başta bakanlıklara ve üniversite yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki buluşmada 
yeniden bir arada olmak ümidi ile tüm katılımcılarımıza, destekçilerimize, organizasyonda yer alan ekip 
arkadaşlarımıza sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Saygılarımızla.. 

Prof. Dr. Bülent EKER
Kongre Başkanı 
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Dear Scholars,

We are so glad to meet and complete the 3rd International Congress on Occupational Safety and Security 
organized in Istanbul Kayaşehir Hilton Hotel on April 16th-17th 2018. We are honored by the interest and 
concern you have shown for our congress. We would like to express our gratitude to precious scholars who 
did not leave us alone and supported our congress with their participation to our third meeting. In this meeting 
of our congress, 73 verbal and 02 poster presentations were presented. Consisting of 8 sessions in total, the 
program was completed under the chairmanship of Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN 
EKER, Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Serpil AYTAÇ, Assoc. Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, 
and Assoc. Prof. Dr. Eray YURTSEVEN. Papers submitted to our congress were presented to audiences as 
orally and as posters. In the congress, three papers were rewarded as being the first, the second, and the third. 
We would like to congratulate the authors of these papers. We are honored by the participation and supports 
of Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, Prof. Dr. Cengiz ANIK, and Prof. Dr. 
Serpil AYTAÇ who attended to our congress as speakers and contributed to our congress with their precious 
fund of knowledge and experiences. We would like to extend our deepest thanks to them. We would also like to 
congratulate and express our gratitude to all colleagues who contributed to our congress. The fourth meeting of 
our congress will be organized in the following days and it will be announced to our followers. We would like 
to express our deepest thanks our supporters and contributors in advance. Our congress was supported with the 
information provided by the Ministry of Science, Industry and Technology No:56060262-051.01.E.222 Dated: 
11.08.2017, by the Ministry of Labor and Social Security No: 77888550-051.01.E.63488 Dated:21.07.2017, 
by the Ministry of Health No: 67598610-805.02.02.02 Dated: 07.08.2017, the Ministry of Economy No: 
55127773-120.99-E.108116 Dated: 10.10.2017, by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock No: 
25961827-622.99-E.1547532 Dated: 21.06.2017, and by the Ministry of Environment and Urban Planning 
No: 58732046-839-E.659 Dated: 05.01.2018, and also with the information provided by Çanakkale Onsekiz 
Mart University Faculty of Architecture and Design No: 25505449-051.01-E.143130 Dated: 06.12.2017 and 
Istanbul University Faculty of Sport Sciences No: 73670021-051.04 Dated: 29.12.2017. The congress was also 
supported by many CSOs, Organizations, and Public Institutions. We would also like to thank to the relevant 
ministry and university officials. We hope to meet you again in the next meeting of our congress, and we wish 
the best to all our participants, supporters, and colleagues who took part in the organization. Best regards…

Prof. Dr. Bülent EKER
Head of the Congress 
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DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
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ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ
16 NİSAN 2018

BİLİMSEL PROGRAM

08:30-09:30 KAYIT
09:30-10:00 AÇILIŞ SERAMONİSİ
10:00-10:15 ÇAY KAHVE ARASI

10:15-12:00 PANEL KONUŞMALARI

PANEL 01
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Cengiz ANIK 
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

 
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

Prof. Dr. Bülent EKER
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OTURUM 01
SALON A
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Saat: 10:00 – 12:30 – 16 NİSAN 2018

C. Nihal YURTSEVEN, 
Suzan DAL, Feray 
Küçükbaş DUMAN, S. 
Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray 
YURTSEVEN

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN 2017 
YILI TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa GÜNAYDIN, Ayşe 
BAYRAK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 
MÜFREDAT ANALİZLERİ VE GELECEĞİ

Mustafa GÜNAYDIN, 
Gülseren GÜNAYDIN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ BÖLÜM VE PROGRAM KONTENJANLARINDA 
YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İŞ KAZALARI

Mustafa Onur KURTER, 
Işılay ULUSOY

FORE KAZIK ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Nazlı Gülüm MUTLU, 
Selçuk ALP, Serkan 
ALTUNTAŞ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ 
MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ

Nazlı Gülüm MUTLU, 
Serkan ALTUNTAŞ

TÜRKİYE’DE 2013–2016 YILLARINDA EN ÇOK İŞ KAZASI 
YAŞANAN İLK ÜÇ SEKTÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurullah YÜCEL, Burak 
Hamza ERYİĞİT

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KURUMSAL YAPISINDA İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİNİN YERİ VE BİR MODEL 
ÖNERİSİ

Nurullah YÜCEL, Rüştü 
UÇAN, Nuri BİNGÖL, 
Sümeyye GÖÇMEN, İsmail 
M. ZEKİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜMÜ 
1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSG ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tolga KARAKUZU, Hülya 
ELMALI GÜLBAŞ, Barış 
KAKİ 

TABAKHANELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ: UŞAK DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Tolga KARAKUZU, Hülya 
ELMALI GÜLBAŞ, Barış 
KAKİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMININ ROLÜ VE ÖNEMİ: UŞAK 
DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TABAKHANE 
ÇALIŞANLANLARI ÖRNEĞİ
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C. Nihal YURTSEVEN, 
Suzan DAL, Feray 
KÜÇÜKBAŞ DUMAN, S. 
Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray 
YURTSEVEN

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞANLARIN UYKU 
KALİTESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
OTURUM 02
SALON A
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Saat: 13:00 – 15:00 – 16 NİSAN 2018

Alpaslan Hamdi 
KUZUCUOĞLU

BİLGİ KURUMLARINA YÖNELİK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI 
TEDBİRLER

Abdullah DEMİR TEDBİRSİZLİK VE KADER İNANCININ İŞ KAZALARINA ETKİSİ

Ali GÜLTEKİN, Ebru 
SEVER

REBA VE OWAS METODU İLE ANKARA’DA DEVLET 
OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE KAS-
İSKELET SİSTEMİNDEKİ YÜKLENME VE SİSTEMİN NEDEN 
OLDUĞU KÖTÜ DURUŞLARIN BELİRLENMESİ

Ali GÜLTEKİN, Rüstem 
YANAR, Mustafa Kemal 
ÖZTÜRK

DÖKÜM ATÖLYELERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI VE 
DÖRT FARKLI METOTLA DÖKÜM ATÖLYELERİNDE RİSK 
DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

Ayşe BAYRAK, Emine Ebru 
ŞÜKÜROĞLU, Mustafa 
GÜNAYDIN, Süleyman 
ŞÜKÜROĞLU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN 
İNCELENMESİ

Ayşe Handan DÖKMECİ, 
Özbuğ AKSAN

BIR DEVLET HASTANESINDEKI ELEKTROMANYETİK 
ALANLARIN (EMA) SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OLASI SAĞLIK 
ETKİLERİ

Can DEMİREL, Ömer 
GÜLTEKİN, H. Yılmaz 
ARUNTAŞ, Osman ŞİMŞEK

YAPI İŞLERİ KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

Can DEMİREL, Ömer 
GÜLTEKİN, Osman 
ŞİMŞEK, H. Yılmaz 
ARUNTAŞ

HAZIR BETONUN YERLEŞTİRLMESİ TAŞINMASI VE 
YERLEŞTİRİLMESİ AŞAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
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Ömer GÜLTEKİN, Can 
DEMİREL, Cem MISIRLI

YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANININ ÖNEMİ

Ömer GÜLTEKİN, Can 
DEMİREL, İskender 
GÜMÜŞ, Cem MISIRLI

KAMU KURUMLARININ YÜKLENİCİ İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ DENETİMİ VE SORUMLULUKLARI

 
OTURUM 03
SALON B
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Saat: 13:00 – 15:00 – 16 NİSAN 2018

Eray YURTSEVEN, C. Nihal 
YURTSEVEN, Suzan DAL, 
Feray Küçükbaş DUMAN

TÜRKİYE’DE 1994-2016 YILLARI ARASINDA BELEDİYE ATIK 
GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eray YURTSEVEN, 
Suzan DAL, C. Nihal 
YURTSEVEN, Feray 
Küçükbaş DUMAN

SAĞLIK KURULUŞARINDAN KAYNALANAN TIBBİ ATIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 2010-2014 DÖNEMİ

Ercüment N. DİZDAR, Oğuz 
KOÇAR, Erkan ÇETİNER

MADEN SEKTÖRÜNDEKİ İSG FAALİYETLERİNİN ÇOK 
DEĞİŞKENLİ KARAR VERME METOTLARARIYLA ANALİZİ

Ercüment N. DİZDAR, Oğuz 
KOÇAR, Muharrem ÜNVER

EKRANLI ARAÇLARA BAKMA SENDROMUNUN RİSK ANALİZİ

Gültekin COŞKUN, 
Gencay SARIIŞIK, A. Sabri 
ÖĞÜTLÜ 

ECZANELERDE KULLANILAN ZEMİN KAPLAMALARININ 
YÜZEY SÜRTÜNME KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE 
GÜVENLİK SINIFLAMASININ YAPILMASI

Hamdiye Arda SÜRÜCÜ, 
Altun BAKSİ, Sultan EREK, 
Emine AVCU

KLİNİK HEMŞİRELERİN ALT EKSTREMİTELERDE 
GELİŞEBİLECEK VARİSLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN 
İNCELENMESİ

Melike GÖKKAYA OFİS ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMLARININ 
FİZİKSEL VE ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ BAKIMINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Mesut ULU EĞİTİM SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ 
UYGULAMASI
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Metin PEHLİVAN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE 
İŞYERİNİN HANGİ TEHLİKELİ SINIFINDA ( NACE KODLARI) 
OLDUĞUNUN ÖNEMİ

Metin PEHLİVAN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA 
ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Selçuk SARIÇİÇEK, Hicran 
AÇIKEL

BİNA İNŞAATLARINDA ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
MALİYETLERİ (POSTER SUNUM)

 
OTURUM 04
SALON C
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Saat: 13:00 – 15:00 – 16 NİSAN 2018

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

BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM 
FAKTÖRLERİNİ DEĞERLENDİRESİ

Feray Küçükbaş DUMAN, 
C. Nihal YURTSEVEN, 
Suzan DAL, S. Bora 
CAVUSOGLU, Eray 
YURTSEVEN

MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÇALIŞMA POZİSYONLARININ 
DEĞELENDİRİLMESİ: PLASTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Salih DURSUN, Serpil 
AYTAÇ

BİR ÇALIŞAN SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK ÇALIŞMA 
YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Saliha Esra BOLSU, Serdar 
MERCAN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE (TEKNOKENT/
TEKNOPARK) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA RİSK 
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Seçil AYANOĞLU ÇANKIRI-KORGUN ALPSARI GÖLETİ VE ÇEVRESİNİN İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçil AYANOĞLU, Melda 
DÖLARSLAN, Ebru GÜL

EKOJEOKİMYA VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: 
ASBEST

Seda OĞUR BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI YEMEKHANE VE 
KANTİNLERDEKİ ORTAM HAVASININ MİKROBİYAL YÜKÜ
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Serpil AYTAÇ, Nuran 
BAYRAM

PSİKOSOSYAL TEHLİKE VE RİSK OLARAK MOBBİNG’İN İŞ 
TATMİNİ DEPRESYON VE ANKSİYETE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI VERİLERİNİN MESLEK 
GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

Elif EZİRMİR, Osman Faruk 
BAYRAMLAR, Halim 
İŞSEVER

TÜRKİYE SGK 2010-2015 İSTATİSTİK YILLIKLARININ İŞ KOLU 
BAZINDA SİGORTALI İŞÇİLERE GÖRE STANDARDİZASYONU 
(POSTER SUNUM)

 
OTURUM 05
SALON D
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Bülent EKER
Saat: 13:00 – 15:00 – 16 NİSAN 2018

Yunus Emre POLAT, Ayşe 
Pınar TÜZÜM DEMİR

PVC SEKTÖRÜNDE POTANSİYEL RİSKLER, İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Diler ŞEN, Şenel ŞEN 6331 SAYILI KANUN GEREĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İSG 
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Emel ADIYAMAN, Savaş 
AYBERK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK 
DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİNDEN L TİPİ MATRİS VE 
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Ş. Şadiye YAŞAR PAZARLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIĞI: MOBİLYA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Ercüment N. DİZDAR, Oğuz 
KOÇAR, Erkan ÇETİNER

AĞIR İŞ KOLLARINDAKİ DEPOLAMA TESİS ÇALIŞANLARININ 
BEL AĞRISI PROBLEMLERİ

Oğuz KOÇAR, Ercüment N. 
DİZDAR, Erkan ÇETİNER

Z NESLİNİN TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIMINDA 
MARUZ KALDIKLARI KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

Elif SUNGUR, Mürşide 
ÖZGELDİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA DAVRANIŞ 
ODAKLI YAKLAŞIM

Serkan SATICI, Uğur KURT BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA POTANSİYELİNE SAHİP 
TESİSLERİNDE UYGULANABİLECEK ALTERNATİF KİMYASAL 
BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ: SUNİ DERİ İMALATINDA 
METOT VE UYGULAMA ÖRNEĞİ
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Serkan Emre UYGUN, Murat 
KISA

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALDIRMA MAKİNELERİNİN 
KULLANIMI KAYNAKLI İŞ KAZALARININ FİNE-KİNNEY 
METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Serkan Emre UYGUN, Murat 
KISA

KALDIRMA MAKİNELERİ KULLANIMINDA MATRİS YÖNTEMİ 
İLE RİSK ANALİZİ

 
OTURUM 06
SALON A
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK 
Saat: 15:15 – 17:15 – 16 NİSAN 2018

Ahmet Gökalp 
KILIÇARSLAN, Metin 
BAYRAM

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN 
UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE YAPILMASININ ETKİNLİĞİ: 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Mustafa BİLİCİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Nurullah YÜCEL, Mustafa 
CAYVAZ, Emine Nurhan 
AKIN, Sümeyye GÖÇMEN

VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE İŞ KAZALARI

Nurullah YÜCEL, Emine 
Nurhan AKIN, Mustafa 
CAYVAZ, Sümeyye 
GÖÇMEN

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYACILARINDA MESLEK 
HASTALIKLARI

Metin BAYRAM, Ahmet 
Gökalp KILIÇARSLAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON HİZMETLERİNİN 
İSG ÖNLEYİCİ FAALİYETLER ÜZERİNDE ETKİSİ: SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ahmet TAŞDELEN, Melek 
HATİBOĞLU

KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ KAZASI DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞMASI

Şebnem AKMAN BALTA, 
Haydar ÖZPINAR

SPA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR UYGULAMA

Dilek BÜYÜKKAYA 
BESEN

VARDİYALI ÇALIŞMA HEMŞİRELERDE FİZİKSEL SAĞLIĞIN 
BOZULMASINA VE KRONİK HASTALIK OLUŞUMUNA YOL 
AÇAR MI?
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OTURUM 07
SALON B
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Saat: 15:15 – 17:15 – 16 NİSAN 2018

Murat Alkan, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat DARÇIN

ÇEKİCİLERİN KARAYOLLARINDA KARIŞTIKLARI TRAFİK 
KAZALARININ ANALİZİ

Murat DARÇIN, Murat 
ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Emine Selcen 
DARÇIN

KIRSAL KESİMDE SIKLIKLA KULLANILAN STANDART DIŞI 
TARIM ARAÇLARINA BAĞLI KAZA RİSKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 
SORUNLARI

Murat DARÇIN, Murat 
ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Emine Selcen 
DARÇIN

TARIM ZARARLILARIYLA MÜCADELEDE KULLANILAN 
KÖSTEBEK TABANCALARININ SEBEP OLDUĞU KAZALAR

Murat DARÇIN, Emine 
Selcen DARÇIN, Murat 
ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL

KIRSAL KESİMDE TARIMSAL FAALİYET KAYNAKLI 
YÜKSEKTEN DÜŞME OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ ANALİZİ

Gürdoğan DOĞRUL, Murat 
DARÇIN, Murat ALKAN

2013-2016 YILLARINDA HEMZEMİN GEÇİTLERDE MEYDANA 
GELEN TREN KAZALARININ ANALİZİ

Gürdoğan DOĞRUL, Murat 
ALKAN, Murat DARÇIN

2013-2016 YILLARI ARASINDA AMBULANSLARIN KARIŞTIĞI 
KAZALARIN ANALİZİ

Emine Selcen DARÇIN, 
Murat DARÇIN, Murat 
ALKAN, Gürdoğan 
DOĞRUL

GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN MAĞDUR OLDUĞU 
YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI KAYNAKLI KAZALAR: 
SEÇİLMİŞ 7 İL ÖRNEĞİ

Murat DARÇIN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat ALKAN, 
Emine Selcen DARÇIN

TARIMSAL FAALİYETLER ESNASINDA MEYDANA GELEN 
TRAKTÖRLERE BAĞLI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ

Emine Selcen DARÇIN, 
Murat DARÇIN, Gürdoğan 
DOĞRUL, Murat ALKAN

TARIM ÇALIŞANLARININ PESTİSİTLERE MARUZİYET RİSKİ: 
AKUT PESTİSİT ZEHİRLENMELERİ VE ÖNLEME YOLLARI
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OTURUM 08
SALON C
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Saat: 15:15 – 17:15 – 16 NİSAN 2018

Mehmet ZİLE ELEKTRİK TRAFO MERKEZLERİNDE BAKIM VE ONARIM 
İŞLERİ ESNASINDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARIN 
OLAY YERİNDE ANALİZİ, KUSURLULARIN VE KUSUR 
ORANLARININ BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER

Mehmet ZİLE ADLİ VAKA OLARAK ADLİYEYE İNTİKAL EDEN ÖLÜMLÜ 
KAYNAK ESNASINDA OLUŞAN İŞ KAZALARIN OLAY YERİNDE 
ANALİZİ, KUSURLULARIN VE KUSUR ORANLARININ 
BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Murat KORKMAZ, Ümran 
SEVİL, Vasfiye BAYRAM 
DEĞER, Ayça GÜRKAN, 
Özlem GÜNER, Nigar 
ÇELİK, Ali Serdar YÜCEL

2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN İŞ KAZALARI 
AÇISINDAN ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ümran 
SEVİL, Vasfiye BAYRAM 
DEĞER, Ayça GÜRKAN, 
Nigar ÇELİK, Özlem 
GÜNER

2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN MESLEK 
HASTALIKLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Sevda UZUN, Nilgün 
ULUTAŞDEMİR

GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ 
YAŞADIKLARI RİSKLERİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
(GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ)

Nilgün ULUTAŞDEMİR, 
Hasan TUNA

ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
PROGRAMLARININ ANALİZİ (TÜRKİYE 7 BÖLGE ÖRNEĞİ)
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BİLİM KURULU
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ / Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz ANIK / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Emine DEMİRAY / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih KILIÇ / Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin POLAT / Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mümin ŞAHİN / Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS / Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Rana VAROL / Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ERDEM / Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ / Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN / Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK / Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut AYGÜN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran SEVİL / Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin YAMAN / Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER / Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL / Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Nilüfer ÖZAYDIN / Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nuran GÜLER / Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer YILDIRIM / G.O.P. Üniversitesi
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İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA DİGİTAL ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Bülent EKER

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: Gün geçtikçe digital teknolojinin insan yaşam kalitesini arttırıcı çözümlerin sayıları artmaktadır. 
Bunun temelinde digital teknolojinin basit çözümlerle hem kullanıcılara hem de sistemlere kolay adapte edile-
bilmesidir. Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve di-
jitali oldukça etkin kullanıyor. Dijital ile birlikte rekabetin  artması, fiyatların şeffaflaşması, gücün müşterinin 
eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması markaları dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak 
ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Bu süreç ister istemez iş güvenliği ve çalışan sağlığı 
uygulamalarına yeni uygulamaları gündeme taşımıştır. Bilindiği gibi işletmelerde  birçok alan çalışanlar için 
kaza riskleri içer. Bu alanların hepsi için fiziksel önemler almak mümkün olmamaktadır. Alınmış olan önlem-
lerin ne kadar etkin olduğu ise sürekli takip edilmesi gereken bir konudur. Digital teknolojiler ile donatılmış 
bir altyapıda birçok iş güvenliği riskini dijital olarak takip etmek, önlem almak, alınmış önlemlerin etkinliğini 
izleyebilmek kolay hale gelebilmektedir. Bu teknoloji ile çalışanların riskli bölgelere (tehlikeli maddelerin ya-
kınına, üretim hattının içine, tehlikeli stok alanlarına vb.) girişlerini, yetkisiz ekipman kullanımlarını, taşeron/
ziyaretçilerin yetkileri dahilindeki alanlarda olduklarını, acil bir durumda kimin tam olarak nerede olduğunu 
takip edebilmede mümkün olabilmektedir. Bunun yanında sistemde bulunan kablosuz sensörler sayesinde per-
sonelin düşme ve hareketsiz kalma gibi durumlarını, bulundukları ortamdaki tehlikeli çevresel koşulları fark 
edebilmekte, gerektiğinde en kısa sürede bu lokasyona acil yardım götürebilme olanağı yüksek düzeydedir. 
Buna ek olarak konum bilgisi, çarpışma uyarısı ve güvenli bir insan-makine etkileşimi için digital teknolojiler 
ile çözüm bulabilmektedir. Bu bildiride yaşamımıza girmiş digital uygulamaların iş güvenliği ve çalışan sağlı-
ğındaki çözümlerinin temelleri ortaya konulacak, uygulama alanları açıklanacaktır. 
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ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN PSİKOLOJİK GÜVENLİK ve PSİKOLOJİK SAĞLIK 

Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  
Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı. Bursa/ Türkiye

Öz: Giriş: İlk olarak Edmondson (2003) tarafından dile getirilmiş olan “Psikolojik Güvenlik-Psychological 
Safety” kavramı, “bireylerin çalışma alanlarında algıladıkları tehlikelerin birey üzerindeki bıraktığı endişe’’ 
olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile çalışma ortamında bireylerin üstlenilen risklerin sonuçları hakkın-
daki algılarıdır. Bireyin soru sorduğu, geri bildirim istediği, bir hatayı rapor ettiği, yeni bir fikir önerdiği 
gibi durumlarda diğerlerinin nasıl cevap verecekleri hakkındaki inançlarını içermektedir (Edmondson,2003). 
Samra ve arkadaşları (2014) ise psikolojik güvenlik kavramını psikolojik sağlık ile ilişkilendirerek psikolojik 
güvenliği, “bireyin çalışma ortamında karşılaşacağı hatalar, ihmaller, dikkatsiz veya bilinçli davranışlar so-
nucu psikolojik sağlığının bozulmasının engellenmesi yönünde oluşturulmuş sağlıklı çalışma alanları” olarak 
tanımlamıştır. Yener’e göre Psikolojik güvenlik, bireyin çalışma alanında sürece yönelik başarıyı getirecek 
hesaplı risk almasını sağlayan psikolojik rahatlığına yönelik algısıdır (Yener,2015). Kahn (1990)’a göre; psiko-
lojik güvenlik, “Çalışanın işiyle ilgili kişisel izlenimi, rolü ya da kariyeri için olumsuz sonuçlar olacağına dair 
korkusu olmadan işinde çalışmasına ilişkin duyguları” dır. Schepers vd. (2008:3), çalışanların, çalışma ortam-
larında hedeflere ulaşmak için güven duydukları çevreler aramakta olduğunu belirterek, psikolojik güvenliğin 
Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisindeki temel fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen güvenlik ihtiyacının 
içinde yer aldığını söylemiştir. Psikolojik güvenlik, bireyin acil karar vermesi gerektiğinde çevresindekilere 
soru sorduğu, geri bildirim istediği, bir hatayı rapor ettiği, yeni bir fikir önerdiği gibi durumlarda diğerlerinin 
nasıl cevap verecekleri hakkındaki inançlarıdır (Senge 1990, Rybowiak vd.1999). Genelde ekip başarısının ön 
koşulu olarak vurgulanmaktadır. Psikolojik güvenlik algısı, stres olgusunun organizasyon içindeki etkisiyle 
de ilgilidir. Çünkü Psikolojik güvenlik, ekibin konuşmak için birini utandırmamasını, reddetmemesini veya 
cezalandırmamasını sağlayan bir güven duygusu yaratmasıdır. Diğer bir ifade ile psikolojik güvenlik, kişilerin 
fikir, soru, endişe veya hata ile konuşmak için cezalandırılmayacağı veya aşağılanmış olmayacağı yönündeki 
inancıdır (Edmondson, 2005). Bu durum kişiler arası ilişkilerdeki güven ve karşılıklı saygı ile karakterize olan 
ve insanların kendilerini rahat hissettiği bir ekip ruhunu tanımlamaktadır. Gelişmiş bazı ülkelerde, iş sağlığı 
ve güvenliği kuralları içinde, çalışanın psikolojik sağlığının korunması, sıkıntı ve huzursuzluğun önlenmesi 
için, psikolojik güvenliğin sağlanması, bir zorunluluk olarak belirtilmiştir (CCOHS, 2017). Çünkü psikolojik 
sağlık sorunları, çalışma ortamında korku ve endişeden başlayarak strese, tükenme ve depresyona kadar giden 
boyutta farklı psiko-sosyal riskleri ihtiva etmektedir.  Psikolojik sağlığın korunması ve psikolojik güvenliğin 
oluşması için psikolojik tehditlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, yapılan hataları reddetmek 
yerine kabullenilmesi, hatalarda diğerlerini suçlamak yerine hatalardan pay çıkartılması, farklı görüşlere itiraz 
etmek yerine herkesin fikrini açıkça paylaşması gibi durumlar çalışanlarda tatmin duygusunu uyandıracak ve 
verimlilik artışı gözlenecektir. Psikolojik Sağlık, günlük hayatımızda, çevremizde, toplumumuzda daha etkili 
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davranmamızı sağlayan düşünce, his ve davranışlardan oluşmaktadır. Psikolojik güvenlik ise farklı olarak ça-
lışanın maruz kalabileceği psikolojik rahatsızlık riskiyle ilgilidir. Çalışma ortamında psikolojik güvenlik olgu-
sunun gelişmesi, psikolojik sağlığa tehdit oluşturabilecek tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle 
psikolojik tehlikelerin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, uluslararası alanda yapılan çalışmalarda 
özellikle işyerindeki ekip (takım) çalışmalarında psikolojik güvenliğin ekibi başarıya yönelttiği, bireysel per-
formansı, motivasyon ve iş tatminini yükselttiği, örgütsel verimliliği arttırdığı, çalışan sağlığını olumlu etkile-
diği, böylece çalışanlarda örgütsel bağlılığın oluştuğu dikkati çekmektedir (Liang ve ark. 2012; Prager ve ark. 
2016; Edmondson, 2003; Edmondson ve Lei, 2014 ). Ulusal alanda sınırlı çalışmalarla desteklenen “Psikolojik 
Güvenlik” kavramına açıklık getirmek ve psikolojik sağlıkla ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılan bu ça-
lışma, literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, temeli saygı ve güven duygusuna dayalı bir 
iletişim yapısı ile çalışanların özgürce kendilerini dile getirecekleri bir ortamda psikolojik güvenlik algılarının 
yerleşmiş olduğu çalışma ortamında çalışanlar, başarısızlıkları bir öğrenme vesilesi olarak görerek bu süreçten 
en fazla faydayı sağlayacak geri besleme ve yardım isteğinde bulunacaklar ve böylece çalışanların psikolojik 
sağlıkları sağlanmış olacaktır. Ayrıca, Psikolojik güvenliğin olduğu bir çalışma ortamında birbirine güven du-
yan nitelikli lider-izleyen ilişkileri, öğrenme ve hedeflere ulaşma beklentisini yükseltecek, problem çözme ve 
süreci iyileştirecek, bilginin sağlıklı değişimi sağlanacaktır. Ayrıca psikolojik güvenlik ortamının var olduğu 
işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileşmeler ve farkındalık artarak riskler enaza indirilebilecek, 
böylece iş kazalarını önlemek ya da azaltmak mümkün olabilecektir.
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İŞÇİ SENDİKALARI VE REFAH DEVLETİ

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

ÖZ: GİRİŞ: Kolektif bilinç ve kader birliğini ifade eden örgütsel birliktelik anlamı taşımaları ve egemen 
resmi gücün nüfuz alanı dışında kalan kurumsal karaktere sahip olma özelliklerine sahip işçi sendikaları günü-
müzde; azgelişmişlik kıskacı ile refah devleti doktrinleri tarafından kıstırılmış ve işlevsiz hale getirilmiştir. Bu 
nedenlerden dolayı da işçi sağlığı, iş güvenliği ve işyeri koşullarının iyileştirilmesi açılarından işçi sendikala-
rının ciddi işlevler yükümlenmekte yetersiz kalmaları bu bildirinin sorunsalını oluşturmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde, hem batılı anlamda demokrasiyi hem de kapitalistleşme sürecini bir arada işletmek mümkün 
olmamıştır. Zira, sermayeyi belirli ellerde ya da devlette biriktirmek, emeğin bedelini, sermaye karşısında 
düşük tutmak için başvurulan makro uygulamalar; demokratik hak ve özgürlüklerin bir gereği olarak engel-
lenmiştir. Aynı nedenlerle otoriteyi merkezileştirmek de mümkün olmamıştır. Zira merkezi otoritenin denge-
lenmesi, frenlenmesi, bizzat demokrasinin bir göstergesidir. Demek ki ya mevcut ekonomik büyüme düzeyi 
ile yetinmek gerekmektedir ya da demokrasiden ödün verilecektir. Bu durum; öncelikle, az gelişmiş ülkelerin 
ekonomik büyümelerinin önüne demokrasinin engel olarak dikilmesi sonucunu doğurmuştur. İkinci olarak bu 
durum, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel açıdan az gelişmiş ülkenin gelişmiş ülkeye bağımlılığını pekiştir-
miştir

Öte yandan refah devleti anlayışları ile sivil toplum oluşumları günümüzde aşılması imkansız karşıtlık oluştur-
maktadır. Refah devleti adına gerçekleştirilen müdahaleler, özel yaşamın en mahrem alanlarına kadar sirayet 
etmekte, kamu alanı kadar özel alanlar da yasalarla düzenlenmekte, bu da devlet ve sivil toplum, kamusal 
alan ile özel alan arasındaki eski ayrımı anlamsızlaştırmaktadır. Bunların yerini siyasal ve toplumsal varlıklar 
olarak tanımlanamayacak veya tanınamayacak olan, birbirleriyle örtüşen, karma nitelikli kurumlardan oluşan 
bir mağma almaktadır. Bildirinin amacı işçi sendikalarını bu iki açmazdan çıkaracağı varsayılan ve onları 
birer sivil toplum örgütü olarak işlevsel hale getirmeyi hedefleyen öneriler sıralamaktır. Buna göre bildirinin 
konusunu, devlet ile toplum arasındaki iktidar ve nüfuz alanlarını belirleyen sınır çizgilerinden en önemlisi 
olan işçi sendikalarının nasıl işlevsel kılınabileceği oluşturmaktadır. Bu öneriler, yönetsel sistemin totalitariz-
minin engellenmesine, denge ve denetim sisteminin işletilmesine yönelik olarak, devlet iktidarının sınırlarının 
belirlenmesi ile ilgili olduğu için bildirinin önemli olduğu varsayılmaktadır.  Bildiri de dile getirilen öneri-
lere göre bildirinin Sonucu şudur:  Günümüz dünyasının en önemli açmazlarının olan yabancılaşmanın ana 
kaynağı, bireyin kendini, içinde var edebileceği, kendi var oluşunu başkalarıyla birlikte ve bazen da birilerine 
karşı deneyimleyebileceği ortamlara ilişkin yoksunluklardır. Bir dönem yoksulluklara karşı en etkin ve en 
müşfik mücadele aracı olan işçi sendikaları, yüzyılımızın bu tarz sosyal yoksunlukları için şifa kaynağı olacak 
potansiyeli içermektedir. İşçi sendikaları ruhsuz bir bireyin ruhu, ruhsuz bir grubun, topluluğun, toplumun 
ruhu olmaya, sadece namzettir. İşçi sendikaları, son derece acımasız ve hoyrat bir ortam olan iş dünyasını, 
her bir birey için domestik bir dünyaya dönüştürdükleri takdirde; hem özgürlüklerin doyasıya deneyimlendiği 
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özel ve mahrem bir dünyayı onlara bahşetmiş olacaktır hem de bu şekilde oluşturulan komünyonlar sayesinde 
bireysel yabancılaşmışlık ve yalnızlaşmışlığa çare olacaktır. İşçi sendikalarının kendisini bugünün yaşamında 
yeniden var etmeleri ve fonksiyonel hale gelmelerinin yegane yolu, bugüne özgü ‘compagnonnage’ler ve 
‘cyndicat’ler olarak sosyal yaşamdaki yerlerini almalarıdır. Buna göre; yasal ve alışılmış işlevlerinin yanı sıra, 
başka işlevlerle sendikalar yükümlü olmalıdır. Yükümlülüklerin ilki, üyelerin kendilerini gerçekleştirebilecek-
leri bir tür yuva, ocak, dergah v.s. olarak sendikaların donatılmasıdır. İkincisi, işçi kesiminin nitelikli işgücü 
haline gelmesi için sendikalar acilen görevler ifa etmelidir. Üçüncüsü, işçi sendikaları üyeleri için; işçinin aile 
çevresi ve özellikle domestik dünyasındaki ilişki ağına benzer ağlar oluşturmalıdır. 
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İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİNDE 
MALZEME BİLİMİNİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Yıldız Teknik Üniversitesi,  Makina Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Dünya hızla değişiyor. Daha fazla ülke endüstrileştikçe, daha fazla kişisel koruyucu donanıma ihti-
yaç duyulmaktadır. İş yaşamında teknoloji ile beraber emniyetli çalışma koşullarının oluşturulması konusunda 
yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Her sektörün çalışma koşulları farklıdır. Fakat hangi sektör olursa olsun iş 
güvenliği ve sağlığı her firma için önemli bir husus haline gelmelidir. Dünyada ve ülkemizde iş kazaları sonu-
cu ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kazaları önlemek 
amaçlı tedbir alınmamasıdır. İş sırasında kullanılabilecek koruyucu donanımlar bu kazaları önlemede büyük 
bir öneme sahip olsa da, günümüzde bu konuda henüz yeterince bilinç sahibi olunamamıştır. Bunun yanı sıra 
kullanılan koruyucu donanımların kalitesizliği de iş kazalarına sebep olan bir diğer unsurdur. Genel anlam-
da kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu 
ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel 
koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, sağlık ve güvenlik risklerinden korunma, 
sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacını da kapsamalıdır. Koruyucu donanımlar çalışılan or-
tamda öncelikle kendimizin olmak üzere çevremizin güvenliğini korumak için kullandığımız malzemelerdir. 
Bu malzemeler hasarları en aza indirerek kazaların önüne geçilmesi için kullanılması zorunlu malzemelerdir. 
Yanlış malzemeye dayalı uygulamalar fayda yerine zarar vermektedir. Bunun temelinde koruyucu malzemeleri 
yapımında daha çok şekilsel yaklaşımla soruna çözüm arama yatmaktadır. İyi bir tasarımın tek başına bir ko-
ruyucu donanım için yeterli olmadığı da göz önünde tutulmalıdır. Endüstri ve bilimsel alanlarda çalışanların iş 
birliği yaparak, profesyonel dünyayı değiştirmeye ve geliştirmeye devam ederken, onların güven içinde tutul-
malarına yardım edebilen en son kişisel koruyucu donanım çözümlerini tasarlanabilir. Bununda temelinde her 
endüstriyel alana bağlı taleplerin titiz malzeme bilimi verileri gözetilerek geliştirilmesi yatmaktadır. Onun için 
bu bildiride malzeme bilimi verileri gözetilerek koruyucu donanımların seçiminde temel unsurlar açıklanmaya 
çalışılmıştır.
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TEDBİRSİZLİK VE KADER İNANCININ İŞ KAZALARINA ETKİSİ

Abdullah DEMİR

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Göztepe, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: “İş kazası” kavramı; işyerinde işçinin karşı karşıya kaldığı istenmeyen, beklenmeyen, ihmalkârlık, 
kusur, dikkatsizlik, kasıt ve şanssızlık sonucu meydana gelen olayları kapsamaktadır. İş kazaları açısından Tür-
kiye, dünyada üçüncü ve Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. Bu kazalarının dört temel nedeni vardır 
ve “4M” kuralı olarak bilinir. Bunlar; man (insan), machine (makine), media (ortam, çevre) ve management 
(yönetim) olarak sıralanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği literatüründe yaygın olarak bu kazaların %88’i tehli-
keli hareket, %10’u tehlikeli durum ve %2’si ise sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedenler olarak belirtilmek-
tedir. Ancak iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla ve %48’inin ise sistemli çalışmak suretiyle yani genel olarak 
iş kazaların %98’inin; gerekli tedbirler alındığı takdirde meslek hastalıklarının da %100 önlenebileceği gerçe-
ğinden hareketle her yıl iş kazalarının artıyor olması “iş güvenliği, iş kazası, tehlike, risk, tedbir, kader/cilik, 
kaza, ihmal, kaçınılmazlık, kötü talih, mesleğin/işin fıtratı ve iş cinayeti” gibi kavramların tanım ve içerikle-
rinin yeniden gözden geçirilip, değerlendirilmesinin elzem olduğunu göstermektedir. Sağlıklı olma ve sağlıklı 
çalışma hakkı en tabi insan hakkıdır. Ancak iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla çalışanların bu hakkının adeta 
gasp edilerek elinden alındığı da bir gerçektir. Bir işyerinde ya da kurumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü 
sadece o işyerine ya da kuruma ait değildir. Aynı zamanda işyerinin/kurumun içerisinde bulunduğu sektörün, 
kurulu olduğu bölgenin ve içerisinde bulunduğu toplumun kültürüne de bağlıdır. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü, gözlemlenebilen davranış, dil ve sembollerle birlikte, gözlemlenemeyen tutum, varsayım, dünya gö-
rüşü ve inançlar gibi unsurları da içermektedir. İş güvenliğinde en zor konulardan biri de, çalışanlardaki yanlış 
inanç ve kanaatlerdir. Bu inançlar, açık olarak ifade edilmese de, çalışanların iş görme/tutma alışkanlıklarına 
yansımaktadır. Özellikle iş kazalarının kaçınılmaz olaylar olduğu, kaderde yazılmışsa hiçbirini önlemin iş ka-
zasını engelleyemeyeceği, dolayısıyla kazalara karşı önlem alınmasına yönelik çabaların gereksiz olduğu gibi 
inançlar, çok sayıda insan/çalışan tarafından paylaşılmaktadır. Bu noktada, çalışanların sahip olduğu “tedbir, 
kader/cilik, kaza ve tevekkül” anlayışları/inançları, belirleyici olabilmektedir. Kader inancı konusunda, din-
lerin, mezheplerin ve diğer inanç sistemlerinin farklı görüşleri olabildiği gibi, aynı grup içerisinde de farklı 
yaklaşımlar olabilmektedir. Bu görüş farklılıkları pek tabii olarak davranışlara yansımakta ve kazalara karşı 
önlem alma konusunda da farklı davranışların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Çalışanların inançlarını 
gözetmeden inşa edilecek iş güvenliği kültürü ile çalışanların inançları arasında çatışmalar yaşanması muh-
temeldir. Bu durum bazı disiplin uygulamaları ile baskı altında tutulsa bile, farklı inançlar çalışanlar arasında 
var olmaya devam edecek ve kritik anlarda/durumlarda davranışlara da yansıyacaktır. Bu minvalde zihnimizin 
gönyeleri, pergelleri, teleskopları ve mikroskopları olan kavramların iyi bir şekilde çözümlenmesi ve iyi bir 
kavram dizgesine sahip olmak gerekir. Amaç: Bu çalışmanın amacı geleneksel (toplumsal kanaatler), teolojik 
ve bilimsel zeminde öncelikle; iş güvenliği, tehlike, risk, iş kazası, tehlikeli hareketler/davranışlar, tehlikeli 
durumlar, risk değerlendirmesi, kader/cilik-kaza, tedbirsizlik, ihmal, kusur, kasıt, kaçınılmazlık, kötü talih, 
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mesleğin/işin fıtratı ve iş cinayeti gibi kavramaların açıklığa kavuşturulmasıdır. Kapsam ve Yöntem: Bu 
çalışmada daha önce “iş sağlığı ve güvenliği kültürü” ile “iş kazası-kader/cilik” temalı yapılmış olan çalış-
malar incelenmiştir. Ayrıca iş kazalarının/cinayetlerinin azaltılmasına yönelik yanlış algılanılan, inanılan ve/
ya bilin/il/en geleneksel ve teolojik yaklaşımların olması gereken bilimsel zemine oturtulmasına çalışılmıştır. 
Yine çalışmada, ne olduğu pek bilinmeden en çok örselenen kader inancı teolojik açıdan irdelenmiş ve bu 
inancı tamamlayıcı kılan tedbir, takdir, tevekkül gibi tamamlayıcı kavramlarla olan ilişkisi tanımlanmıştır. 
Ayrıca kader inancı konusundaki farklı görüş ve inançların kazalara karşı önlem alınması konusunda ne tür 
davranışlar geliştirilmesini önerdiği hususlara da yer verilmiştir. Bu sayede çalışanların inançlarını da dikkate 
alarak iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur. Bulgular: Yapılan incelemelerle 
birlikte kavramsal tanım/lama/lar yapıldıktan sonra iş kazalarının gerçekten %100 önlenmesinin mümkün olup 
olmadığı üzerinde durulmuştur. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikle tehlikeden kaçınmak, 
tehlikeden kaçınılamıyorsa riski azaltmak, risk azaltılamıyorsa toplu koru/n/ma tedbirleri almak ve en son 
kişisel koruyucu donanımları kullanmak sistematiğine uyulması gerekmektedir. Ölümlerin tedbir ve kusur un-
surları gözardı edilmek suretiyle sadece kader/cilik ya da kaza olarak zikredilmesi; ihmal, denetimsizlik, taşe-
ronlaşma ve daha fazla kâr elde etme hırsının ve tarafı olduğumuz bazı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarında 
imza koymadığımız maddelerle birleşmesinde “iş cinayetlerine” dönüşmektedir. İSG bir maliyet unsuru olarak 
değil, işyerinde verimliliği artıracak ve güvenliği sağlayacak tedbirler olarak görülmeli ve gösterilmelidir. İş 
sağlığı ve güvenliği alanında olması/yapılması gerekenlerden ödün vermek, her açıdan ülke ekonomisine, çok 
önemli miktarda olumsuz etki eden, fakat bu olumsuz etkisini sinsice gösteren bir konudur. Bu çalışmada İSG 
kültürünü felç eden toplumsal kanaatler irdelenmiş ve çalışanların sahip olduğu “tedbir, kader/cilik, kaza ve 
tevekkül” anlayışlarının/inançlarının kazaları azaltmadaki rollerine değinilerek, gerekli önerilerde bulunul-
muştur.

Anahtar Kelimeler: İSG Kültürü, İş Kazası, Tedbir, Kader/cilik, Tevekkül
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON HİZMETLERİNİN İSG ÖNLEYİCİ 
FAALİYETLER ÜZERİNDE ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Metin BAYRAM1, Ahmet Gökalp KILIÇARSLAN2 

1 Sakarya Üniversitesi, Arifiye MYO, Mülkiyeti Koruma Bölümü, Sakarya / Türkiye
2 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Türkiye’nin ilk bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı Sayı ile 30 Haziran 2012’de Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6331 Sayılı kanun çalışanların eğitimi, bilgilendirilmesi, sağlık 
gözetimleri, acil durum hazırlıkları, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve İSG 
profesyonelleri çalıştırılması vb. gibi iş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmadan önce işverenler tarafından 
tedbir alınmasına yönelik proaktif (önleyici) yaklaşım esas alınarak hazırlanmıştır. Sayı sınırı olmaksızın kamu 
ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde sadece işçileri değil memur, işveren, çırak, stajyer dâhil tüm çalışanlar yasa 
kapsamına alınmıştır. Bu itibarla üniversiteler de yasa kapsamına dâhil edilmiş bulunmaktadır. Diğer yandan, 
kanunun 23. maddesi birden fazla işverenin olduğu yerlerde veya aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde 
İSG konusunda koordinasyon sağlanmasını hükme bağlamıştır. Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) bünyesinde 
altı (6) enstitü, on yedi (17) fakülte, dört (4) yüksekokul, üç (3) bölüm başkanlığı ve on beş (15) Meslek yük-
sekokulu bulunduğu göz önüne alınırsa, SAÜ’de bulunan kırk beş ayrı işyeri için kanunun 23. maddesi kapsa-
mında İSG koordinasyon hizmetlerinin verilmesi kanuni yükümlülük haline gelmiştir. Söz konusu kanuni yü-
kümlülük nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi yayınlanarak yürürlüğe sokulmuş ve 
yönerge uyarınca SAÜ’de İSG hizmetlerinin planlanması ve koordine edilmesi için İSG Koordinatörlüğü Bi-
rimi oluşturulmuştur. Söz konusu koordinatörlüğün faaliyet alanları kapsamına; iş sağlığı ve iş güvenliği çalış-
ma ve eğitim planı hazırlamak, risk değerlendirme çalışmalarını planlamak, acil durum planı hazırlamak ve 
acil durum tatbikatları düzenlemek vb. faaliyetler girmektedir. Bu çalışma da amacı, Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununa uyum çalışmaları kapsamında SAÜ’de yürütülen planlama ve koordinasyon hizmetleri 
ve SAÜ işyerlerinde yürütülen önleyici İSG faaliyetleri (İSG eğitim, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil 
durum tatbikatları vb.) ile ilgili çalışanların memnuniyeti araştırılmış ve çalışan sınıfı (akademik ve idari), 
cinsiyet ve hizmet yılı kriterlerine bağlı olarak çalışan memnuniyeti algısında farklılık olup olmadığı incelen-
miştir. SAÜ’de görev yapan akademik ve idari personel araştırmanın hedef kitlesini oluşturmuştur. SAÜ çalı-
şanların İSG hizmetlerinin koordinasyonu ile önleyici İSG faaliyetlerinin memnuniyet düzeyinin ölçülmesinde 
anket tekniği kullanılmıştır. İSG hizmetlerinin koordinasyonundan memnuniyeti ölçmek üzere altı (6) ve işyer-
lerinde yürütülen önleyici İSG faaliyetlerinden memnuniyeti ölçmek üzere toplam (10) olmak üzere toplamda 
on altı (16) değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Ankete katılanların bu on altı (16) değerlendirme kriteri ile 
ilgili algı düzeylerini 5’li-Likert tipi ölçekte “1=Kesinlikle memnun değilim, … 5= Kesinlikle memnunum” 
belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca çalışanların almadıkları herhangi bir İSG hizmeti ya da faaliyeti varsa “Fikrim 
Yok” seçeneğini işaretlemeleri istenmiştir. Ankete katılım sağlanan 220 akademik ve idari personele ait veriler; 
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açıklayıcı faktör analizi, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel analiz ve regresyon analizi yöntemleri kullanı-
larak incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda İSG koordinasyon hizmetleri ve önleyici İSG 
faaliyetleri adında yüksek güvenirliğe sahip iki ölçek çıkarılmıştır. Tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda; 
SAÜ çalışanlarının İSG koordinatörlük hizmetlerinden memnuniyet oranı 3,73 (5’li Likert tipi ölçek) ve önle-
yici İSG faaliyetlerinden memnuniyet oranı 3,70 (5’li Likert tipi ölçek) olarak bulunmuştur. SAÜ idari perso-
nelinin gerek İSG koordinasyon hizmetleri gerekse önleyici İSG faaliyetlerinden memnuniyet oranı akademik 
personele oranla daha yüksek olarak bulunmuştur. Çıkarımsal istatistik analiz bulguları; sadece önleyici İSG 
faaliyetlerinden memnuniyet oranında idari personel lehine olacak şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Cinsiyet ve hizmet yılı değişkenlerinin grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır. Regresyon analizi bulguları İSG koordinasyon hizmetleri ile önleyici İSG faaliyetle-
ri arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak; İSG ko-
ordinasyon hizmetlerinden duyulan memnuniyetin, çalışanların önleyici İSG faaliyetlerinden duydukları 
memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, önleyici İSG faaliyetlerinden duyulan 
memnuniyet hususunda idari personel ile akademik personelin farklı algıya sahip oldukları sonucuna ulaşıl-
mıştır.  Giriş: Türkiye’nin ilk bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı Sayı ile 30 Haziran 
2012’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6331 Sayılı kanun çalışanların eğitimi, bilgilendi-
rilmesi, sağlık gözetimleri, acil durum hazırlıkları, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluştu-
rulması ve İSG profesyonelleri çalıştırılması vb. gibi iş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmadan önce işve-
renler tarafından tedbir alınmasına yönelik proaktif (önleyici) yaklaşım esas alınarak hazırlanmıştır. Sayı sını-
rı olmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde sadece işçileri değil memur, işveren, çırak, stajyer dâhil 
tüm çalışanlar yasa kapsamına alınmıştır. Bu itibarla üniversiteler de yasa kapsamına dâhil edilmiş bulunmak-
tadır. Diğer yandan, kanunun 23. maddesi birden fazla işverenin olduğu yerlerde veya aynı çalışma alanını 
paylaşan işyerlerinde İSG konusunda koordinasyon sağlanmasını hükme bağlamıştır. Sakarya Üniversitesinin 
(SAÜ) bünyesinde altı (6) enstitü, on yedi (17) fakülte, dört (4) yüksekokul, üç (3) bölüm başkanlığı ve on beş 
(15) Meslek yüksekokulu bulunduğu göz önüne alınırsa, SAÜ’de bulunan kırk beş ayrı işyeri için kanunun 23. 
maddesi kapsamında İSG koordinasyon hizmetlerinin verilmesi kanuni yükümlülük haline gelmiştir.Söz konu-
su kanuni yükümlülük nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi yayınlanarak yürürlüğe 
sokulmuş ve yönerge uyarınca SAÜ’de İSG hizmetlerinin planlanması ve koordine edilmesi için İSG Koordi-
natörlüğü Birimi oluşturulmuştur. Söz konusu koordinatörlüğün faaliyet alanları kapsamına; iş sağlığı ve iş 
güvenliği çalışma ve eğitim planı hazırlamak, risk değerlendirme çalışmalarını planlamak, acil durum planı 
hazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek vb. faaliyetler girmektedir. Söz konusu koordinatörlük tara-
fından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyum çalışmaları kapsamında öncelikle SAÜ’de yürütü-
len planlama ve koordinasyon hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek, koordinatörlük tarafından planlanan 
ve koordine edilen hizmetlerin SAÜ işyerleri yürütülen önleyici İSG faaliyetleri (İSG eğitim, sağlık gözetimi, 
risk değerlendirmesi, acil durum tatbikatları vb.) ile ilgili SAÜ çalışanlarının memnuniyeti araştırılmış ve ça-
lışan sınıfı (akademik ve idari), cinsiyet ve hizmet yılı kriterlerine bağlı olarak çalışan memnuniyeti algısında 
bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete SAÜ’nün tüm işyerlerin-
den olmak üzere akademik ve idari 220 personelden katılım sağlanmış olup, elde edilen veriler açıklayıcı 
faktör analizi, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel yöntemleri ile analiz edilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın 
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amacı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafın-
dan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyum çalışmaları kapsamında SAÜ’de yürütülen planlama 
ve koordinasyon hizmetlerinden duyulan memnuniyet, SAÜ işyerlerinde yürütülen önleyici İSG faaliyetleri 
(İSG eğitim, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durum tatbikatları vb.) ile ilgili çalışan memnuniyeti 
üzerinde etkisini araştırmak ve çalışan sınıfı (akademik ve idari), cinsiyet ve hizmet yılı kriterlerine bağlı ola-
rak çalışan memnuniyeti algısında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Kapsam: SAÜ’nün kırk 
beş (45) ayrı işyerinde görev yapan akademik ve idari personel araştırmanın hedef kitlesini oluşturmuştur. 
Yöntem: SAÜ çalışanların İSG hizmetlerinin koordinasyonu ile önleyici İSG faaliyetlerinin memnuniyet dü-
zeyinin ölçülmesinde anket tekniği kullanılmıştır. İSG hizmetlerinin koordinasyonundan memnuniyeti ölçmek 
üzere altı (6) ve işyerlerinde yürütülen önleyici İSG faaliyetlerinden memnuniyeti ölçmek üzere toplam (10) 
olmak üzere toplamda on altı (16) değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Ankete katılanların bu on altı (16) de-
ğerlendirme kriteri ile ilgili algı düzeylerini 5’li-Likert tipi ölçekte “1=Kesinlikle memnun değilim, … 5= 
Kesinlikle memnunum” belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca çalışanların almadıkları herhangi bir İSG hizmeti ya da 
faaliyeti varsa “Fikrim Yok” seçeneğini işaretlemeleri istenmiştir. Analiz: Ankete katılım sağlanan 220 akade-
mik ve idari personele ait veriler; açıklayıcı faktör analizi, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel analiz ve 
regresyon analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın Problemi: Araştırmanın ana problemi, 
İSG koordinasyon hizmetleri ile önleyici İSG faaliyetleri arasında çalışan memnuniyeti bağlamında istatistik-
sel açıdan anlamlı pozitif doğrusal bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesidir. Ayrıca, SAÜ çalışanlarının 
görev sınıfı, hizmet yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre İSG hizmetleri ve faaliyetlerinden memnuniyet oran-
larında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın Kısıtları: 
Araştırma bulguları; 2017 yılı içinde SAÜ’de idari ve akademik kadroda görev yapan personelle sınırlıdır. 
Bulgular: Açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda İSG koordinasyon hizmetleri ve önleyici İSG faaliyetle-
ri adında yüksek güvenirliğe sahip iki ölçek çıkarılmıştır. Tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda; SAÜ çalı-
şanlarının İSG koordinatörlük hizmetlerinden memnuniyet oranı 3,73 (5’li Likert tipi ölçek) ve önleyici İSG 
faaliyetlerinden memnuniyet oranı 3,70 (5’li Likert tipi ölçek) olarak bulunmuştur. SAÜ idari personelinin 
gerek İSG koordinasyon hizmetleri gerekse önleyici İSG faaliyetlerinden memnuniyet oranı akademik perso-
nele oranla daha yüksek olarak bulunmuştur. Veriler normal dağılıma uygunluk göstermediğinden akademik/
idari, erkek/kadın ve hizmet yılına göre grup verilerinin karşılaştırılmasında parametrik olmayan testler uygu-
lanmıştır. Çıkarımsal istatistik analizi bulguları; sadece önleyici İSG faaliyetlerinden memnuniyet oranında 
idari personel lehine olacak şekilde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyet ve hizmet yılı değişkenlerinde 
grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Regresyon analizi bulguları 
İSG koordinasyon hizmetleri ile önleyici İSG faaliyetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif doğrusal 
bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuç: Araştırma neticesinde; İSG koordinasyon hizmetlerinden duyulan 
memnuniyetin, çalışanların önleyici İSG faaliyetlerinden duydukları memnuniyetlerini olumlu yönde etkiledi-
ği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, önleyici İSG faaliyetlerinden duyulan memnuniyet hususunda idari personel 
ile akademik personelin farklı algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı İSG Kanunu, İSG Koordinasyonu, Önleyici İSG Faaliyetleri
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KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ KAZASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

Ahmet TAŞDELEN1, Melek HATİPOĞLU2

1-2İstanbul Ticaret Üniversitesi, İş Güvenliği ve Sağlığı Doktora Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kazaların engellenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması iş veren sorumluluğunda olup çalışan-
lar bu yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatlara uymak ve işveren tarafından verilen talimat ve 
tedbirlere uygun davranmak zorundadır. Ancak ne yazık ki tüm kanunlara ve alınan tüm tedbirlere rağmen iş 
kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda ciddi maddi ve manevi kayıplar 
meydana gelmekte ve en çokta çalışan tarafı geri dönülemez zararlarla karşı karşıya kalabilmektedir. İşve-
ren meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığından doğan zarardan hukuken sorumluluğu bulunmaktadır. 
Oluşan iş kazası ve meslek hastalıklarının bir daha tekrarlanmaması açısından gerekli tedbirlerin alınması, 
geçmişte gerçekleşmiş olayların incelenerek risk analizlerinin yapılması ve/veya göz önünde bulundurularak 
hazırlanması istatistiksel verilerin hazırlanması çok önemlidir. Amaç: Bu çalışma ile küçük işletmelerde mey-
dana gelen iş kazalarının sebepleri, büyüklük grubu ve  teknoloji düzeyine göre değerlendirilmesi amaçlan-
maktadır. Yöntem: Kayıt altına alınan iş kazaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu verisi üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır. Bulgular: İş sağlığı ve güvenliği ülkemizde çalışma hayatının en önemli konularından birisi olup 
insan hayatına direkt etki etmektedir. Kayıt dışı çalışmaların çok fazla olduğu ülkemizde; bilinmeyen veya 
bildirilmeyen birçok iş kazası olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. İstatistiklerine göre, iş kazalarının % 
55,5’nin 50’den az işçi çalıştıran küçük işyerlerinde olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdam oranı küçük iş-
letmelerde fazla olup bu tip işletmeler niteliksiz, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi düşük kişileri istihdam etmeyi 
tercih edebilmektedir. Ayrıca işletmelerin mali kapasiteleri teknoloji yatırımlarına direkt etki etmektedir. Kaza 
ve meslek hastalıklarında diğer önemli bir faktör işin İşletmelerin mali kapasiteleri teknoloji yatırımlarına 
direkt etki etmektedir. İşletmelerdeki teknolojik yatırımların eksikliği, kaza ve meslek hastalıklarının oluşu-
munda temel girdilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerdeki teknolojik yatırımların eksikli-
ği, iş kazası oluşumunda temel girdilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de üretim, teknolojik 
uygulamalardan uzak emek yoğun insan gücüne dayalı gerçekleşmekte ve bu durum tehlikeli işlerde işçilerin 
çalışmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Yüksek teknolojiye sadece büyük ölçekli (250 + çalışanı olan) şirketler 
tarafından yatırım yapılmaktadır.  Ancak, Türkiye’deki işletmelerin % 98’inin küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olduğu ve bunların teknolojik yatırımları toplamlarının % 2,5’u altında kaldığı görülmektedir. İşverenlerin 
büyük bir bölümü iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını bir maliyet unsuru olarak görmekte bu 
nedenle daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasını engelleyen basit korucu yaklaşımlar olmasına rağmen ye-
terli/gerekli tedbirler almaktan kaçınmaktadır. Sonuç: Küçük işletmelerde meydana gelen iş kazaları verileri 
devlet birimleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler tarafından detaylı analiz edilmeli, saha 
araştırmaları, tezler ve projelerle desteklenmelidir. İş kazalarının bildirimleri ne yazık ki doğru olmadığı ya da 
kayıt dışılığın çok fazla olduğu tahmin edilmektedir. Kaza raporu oluşturulurken olayın oluş şekli hakkında de-
tay sorular eklenmeli, olay yeri fotoğrafı ve krokisi muhakkak bulunmalıdır. Bilinçsizce ve teknolojiden uzak 
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yapılan çalışmalar incelenerek; gerekli yatırımları yapılmalı, mühendislik bilim ve teknolojiye uygun revize 
edilmeli ve ilkel koşullarda yürütülen emek yoğun işletmecilik tarzı terk edilmelidir. Ayrıca stratejilerin gelişti-
rilmesi, kazaların engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, tedbir alınamıyorsa iyileştirme faaliyetlerinin 
planlanması ve hayata geçirilmesi için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Küçük İşletmeler, İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstatistik
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YAPAN ÖĞRETMENLERDE KAS-İSKELET SİSTEMİNDEKİ YÜKLENME VE SİSTEMİN 
NEDEN OLDUĞU KÖTÜ DURUŞLARIN BELİRLENMESİ 

Ali GÜLTEKİN1, EBRU SEVER2

1-2Milli Eğitim Bakanlığı, Çağrıbey Anadolu Lisesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Kas-iskelet sistemini zorlayıcı faktörler, eğitim kurumlarında genel olarak çok sık rastlanılan sorun-
lardandır. Doğru duruş, stresin ve iş sırasında duyulan rahatsızlığın azaltılmasında çok önemlidir. Eğer duruş 
doğru değilse, öğretmene stres, yorgunluk ve ağrı olarak geri döner. Uygun olmayan çalışma davranışları, hafif 
bel ağrılarından ağır ağrılara kadar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları için öncelikli risk faktörlerinden birini 
oluşturmaktadır. Sorunun değerlendirilmesi ve azaltılması için proaktif yaklaşımların uygulanması gerekir. Bu 
nedenle, mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve bu rahatsızlıklara neden olan risk faktörlerinin erken 
belirlenmesi önemlidir. Risk faktörlerini belirlemek için; Owas ve Reba risk değerlendirme metotları kullanıl-
mıştır. Reba risk değerlendirme metodu; Çalışma duruşlarının analizinde kullanılan ve çalışma duruşlarının 
dezavantajlarının üstesinden gelebilecek yöntemlerden bir tanesidir. Owas metodu; Çalışanda kas iskelet sis-
temindeki yüklenmeyi ve sistemin neden olduğu uygun olmayan duruşları değerlendiren gözleme dayalı bir 
çalışma duruşu analiz yöntemidir.  Amaç: Ankara’da devlet okullarında görev yapan öğretmenlerde görülen 
hastalıkların, yakınmaların değerlendirilmesi ve  Owas Metodu,  Reba metodu ile öğretmenlerde kas-iskelet sis-
temindeki yüklenmeyi ve sistemin neden olduğu kötü duruşları belirleyerek öneriler geliştirmektir. Kapsam: 
Araştırmanın çerçevesini Ankara’da Devlet okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 
merkez ilçelerden araştırma izni alınan 30 okuldan (6 Ana Okulu, 5 İlkokul, 7 Ortaokul, 7 Anadolu Lisesi ve 
5 Meslek Lisesi) , araştırmaya katılmayı kabul eden 620 katılımcıyı kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırmada 
okullara ulaşım konusunda ve ölçeğin öğretmenler tarafından uygulanması için gözlem gerekli ve zaman alıcı 
olduğu için zorluk çekilmiştir. Yöntem: Çalışmanın yapılabilmesi için, Ankara Mili Eğitim Müdürlüğü’nden 
ve Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli izinler alınmıştır. Çalışma, Ankara’daki merkez ilçelerden 
seçilen 30 devlet okulu içinden 6 Ana Okulu, 5 İlkokul, 7 Ortaokul, 7 Anadolu Lisesi ve 5 Meslek Liselerinden 
tespit edilen 620 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma anketi ve ölçek öğretmenler tarafından gözlem altında 
doldurulmuştur. Ölçekten alınan puanlar değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirilmiştir. Verile-
rin istatistiksel analizi SPSS 23 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca Reba ve Owas risk 
değerlendirme formaları 10. Sınıf ve 11. Sınıf öğrencilerine dağıtılarak öğretmenlerin ders esnasında hangi 
davranışları sergilediklerini kodlamaları istenmiştir.  Reba ve Owas programı ile elde edilen veriler ışığında 
ders esnasında öğretmenlerin sergiledikleri riskli davranışlar ve risk düzeyleri tesbit edilmiştir. Bulgular: Ka-
tılımcılar %74,6 oranında kadın ve katılımcıların %90,5’i 30-58 yaş aralığında bulunmaktadır. Katılımcılarda 
evlilik oranı  % 81,8 oranında ve eşlerinin %70,4 oranında lisans mezunu olduğu görülmüştür. Katılımcılarda 
çoğunlukla; Kas iskelet sisteminde ağrı (% 22), Reflü (% 29,8), Faranjit (%28,7), Larenjit (% 5,4),  Bel ağrısı 
(% 23,7), Varis (% 10,6), duyma problemleri (% 3), gözde kaşıntı kızarıklık veya sulanma yapan rahatsızlık (% 
6,7), Ekzama (% 5),  Ses kısıklığı (%10) ve diğer (astım, diyabet, alerji, ürtiker, hipotiroid ve depresyon gibi) 
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(%7,4) rahatsızlıkların olduğu görülmüştür. Reba risk değerlendirme metoduna göre, katılımcıların %78’inde 
orta düzeyde riskli davranış, % 18’inde düşük seviyede riskli davranış, %4’ünde ise yüksek seviyede riskli 
davranışlı hareketlerin olduğu görülmektedir. Riskler araştırılarak en kısa sürede risk seviyesi düşürülmelidir. 
Owas risk değerlendirme metoduna göre  % 22’sinde seviye 1, herhangi bir önlem gerektirmeyecek eylemleri, 
%43 oranında seviye 2, yakın bir zamanda düzeltici işlemin gerekli olduğu eylemleri, %24 oranında seviye 3, 
mümkün olduğunca kısa zamanda düzeltici eylemleri,  %11 oranında seviye 4, derhal iyileştirme için düzeltici 
eylemlerin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinde kas iskelet hastalıkla-
rının, bel ağrılarının daha fazla oranda görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca kas iskelet hastalıkları, bel ağrıları ba-
yanlarda erkeklere göre daha fazla oranda görülmektedir. Sonuç: Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının 
ve bu rahatsızlıklara neden olan risk faktörlerinin erken belirlenmesi, risk faktörlerinin saptanması ve uygun 
düzeye indirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Owas, Kas, İskelet, Reba, Risk, Faranjit, Larenjit
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DÖKÜM ATÖLYELERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI VE DÖRT FARKLI METOTLA DÖKÜM 
ATÖLYELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

Ali GÜLTEKİN1, Rüstem YANAR2, Mustafa Kemal ÖZTÜRK3

1-3 Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Ankara / Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi, İ.İ.B.F,  Gaziantep / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışmanın amacı, döküm atölyelerindeki kimyasal; fiziksel, biyolojik risk etmenlerini, kas 
ve iskelet sistemine yaptığı baskı faktörlerini, kazalara yol açabilecek tehlikeleri ve işteki psiko-sosyal stres 
faktörleri sonucu meydana gelen iş kazalarına ve meslek hastalıklarına değinmek, risk etmenlerinin azaltılma-
sı için önerilerde bulunmaktır. Döküm atölyelerinde; demir, çelik, pirinç ve bronz en çok kullanılan döküm 
metalleridir. Demir, döküm konusunda çok eskiden beri en sıklıkla kullanılan metaldir. Döküm işinin bazı 
standartlaşmış aşamaları; Döküm sonunda elde edilmek istenen şeklin oluşturulması, kalıpların oluşturulması, 
maçaların yapılması ve birleştirilmesi, kullanılacak metalin eritilmesi ve rafine edilmesi, eriyik metalin ka-
lıplara dökülmesi, kalıpların içindeki dökümün soğutulması, kalıpların ve maçaların çıkarılması ve ayrılması, 
dökümde oluşan fazladan metalin ayrıştırılması şeklindedir. Bu aşamalar sırasında pek çok tehlikeyle karşı-
laşma olasılığı vardır. Bunlarla birlikte yapılan işlemler sırasında uygulanan yöntemler ve işin doğası gereği 
hastalıklar ve kazalar ile sıkça karşılaşılmaktadır. Döküm atölyeleri, taşıdığı riskler ve ürünün elde edilmesinde 
tehlikeli süreçlerden dolayı, kazaların ölümle sonuçlanma oranının yüksek olduğu işlerden birisidir. SGK ista-
tistiklerine göre döküm sektörünün yer aldığı ana metal sanayi iş kazalarının en sık gözlendiği faaliyet kolları 
arasında 4. Sırada yer almaktadır Döküm atölyelerinde tehlike ve riskler ayrıntılı bir şekilde tespit edilmeli, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için gerekli önlemler ve tedbirler alınmalıdır. İş sağlığı ve 
güvenliği yönetiminde çeşitli yönetim aşamaları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi (RD), bu adımlar ara-
sında kilit öneme sahiptir. Ayrıca RD’ si, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSG-YS)’ nin iyi bilinen 
ilkeleri ile uyumludur. RD diğer iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimi adımları ile ilişkisi ve bunlarla nasıl 
etkileşim halinde bulunduğu üzerine yoğunlaşmıştır. Yönetimin ilk sorumluluğu İSG yönetiminin amaç ve 
hedeflerini belirlemektir. Ayrıca yönetim, işyerindeki tüm çalışanlar için İSG görevlerini, sorumluluklarını ve 
ilgili faaliyetleri organize etmelidir. Amaç: Bu çalışma döküm atölyelerinde tehlike kaynaklarını belirlemek 
ve dört metotla risk değerlendirmesi yapmak ve sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini döküm atölyeleri kapsamaktadır. Sınırlıklar: Bu araştırmanın evreni küçük 
çaplı demir döküm atölyeleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: RD’ si yapılırken 3T RD modülleri kullanılarak 
döküm atölyelerinde tehlike kaynakları araştırılmış ve risk seviyeleri tespit edilmiştir. Fine Kinney Metodu, 
L Tipi Matris metodu, 3T RD metodu ve Hata türü ve etkileri analizi çeşitleri metodu olmak üzere 4 farklı 
metot ile risk seviyesi tespit edilmiş ve risk değerlendirmeleri yapılmıştır. 3T RD Yöntemi modüler bir yapıya 
sahiptir. Her RD kullanılması gereken beş temel modülden oluşur. Bunlar metal sektöründeki tüm ilgili riskleri 
kapsamaktadır. Ayrıca bazı proses veya işleri değerlendirirken kullanılan dokuz adet özel ve daha kapsamlı 
modül de bulunmaktadır. Her modül, bir kontrol listesi ve her bir tehlike için ayrı açıklamaların yanı sıra temel 
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yasal yükümlülüklerin tanımlarını veya iş yeri uygulamalarını barındırmaktadır. Yani yöntem kendi içinde, 
tehlikeleri belirlemek ve riskleri değerlendirmek için gerekli olan temel İSG eğitim paketini ve gerek duyulan 
önleyici ve kontrol edici faaliyetleri içermektedir. Temel modüller aşağıda verilmiştir:

1. Tozlar, silika tozları, buhar ve gazlar

2. Yüksek sıcaklıklarda çalışma, 

3. Kimyasal Tehlikeler, Tetanoz, Hepatit B vs. silikoz; kum püskürtme, Bronşit, kaynakçılık, Cilt alerjileri, 
sinir sistemi hastalıkları; organik çözücüler ve kurşun maruziyeti.

4. Kas ve İskelet Hastalıkları

5. Psiko-sosyal Stres Faktörleri

Beş temel modül metal sektöründe faaliyet gösteren iyi uygulama merkezleri için kilit önem taşımaktadır. 
Kaza tehlikeleri en sık belirlenen tehlikelerdir. Fiziksel zorlayıcı faktörler ve kas-iskelet sistemini zorlayıcı 
faktörler, mühendisliğin genel olarak zayıf olduğu ve işin sağlık ve güvenlik standartlarına göre tasarlanma-
dığı döküm atölyelerinde en çok rastlanan sorunlardır. Bu durum, verimliliği de düşürmektedir. Kimyasal ve 
biyolojik faktörler, kimyasalların yaygın olarak kullanıldığı kaynak işleri ve boyama gibi değişik işlerden 
kaynaklanan hava kirleticilerinin bulunduğu döküm sanayinde doğal olarak mevcuttur. Ayrıca özellikle beyaz 
yakalı çalışanlar için, psiko-sosyal zorlayıcı faktörler gün geçtikçe daha da önemli bir hale gelmektedir. Özel 
modüller aşağıda verilmiştir:

1. Fabrika içinde nakliye, taşıma işleri, forklitin ile Bobcard kepçesi kullanımı

2. Genel trafikte araç kullanma

3. Makinelerin kurulumu, kullanılması, onarımı ve periyodik bakımı 

4. Yangın güvenliği

5. İş yeri çevresi ile ilgili konular 

6. İş yerinde güvenlik ve davranış kültürü,

7.  İş yeri bina ve eklentileri,

8.  Kurulum ve bakım çalışması,

9.  İş sağlığı hizmetleri,

10.  Değerlendirilen iş / konunun özel nitelikleri.
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Bulgular: Döküm sektörünün içerdiği süreçlere, kullanılan ekipmanlara, malzemelere bakıldığında fiziksel 
risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri ve biyolojik risk etmenlerinden dolayı iş kazalarının ve meslek hastalık-
larının çok fazla gözlendiği sektörlerden biridir. Tablo-1’de metotlara bağlı olarak risk seviyeleri gösterilmiştir.

Tablo.1 Risk Yeğerlendirme Sonuçları

Risk Değerlendirme
Metodu

Katlanılamaz 
Riskler

Önemli 
Riskler

Orta Düzey-
deki Riskler

Katlanılabilir
Riskler

Önemsiz 
Riskler

Fine Kinney Metodu 33 35 12 3 3

L Tipi Matrisi 14 38 7 - -
Hata Türü ve Et-

kileri Analizi 38 30 11 5 2

3T RD Metodu 41 26 10 6 3

Tabloda risk seviyelerinin ve sayılarının farklı çıkmasının sebebi, Finne -Kinney metodu, 3T RD ve Hata Türü 
ve Etkileri Analizinde riskler tek tek ele alınmış iken L tipi matris metodunda ise riskler genel olarak alındığı 
için risk seviyelerinde ve sayılarında azalma görülmüştür. Bunun sonucunda toplam seviyelerde faklılıklar 
oluşmuştur. Sonuç: Dört metot ile yapılan risk değerlendirme sonuçlarına ve SGK istatistiklerine göre döküm 
sektörünün yer aldığı ana metal sanayi iş kazalarının en sık gözlendiği faaliyet kolları arasında yer almaktadır. 
Risk değerlendirme sonuçlarına göre tehlike kaynakları, üretim faaliyetleri, döküm faaliyetleri, hurdalık ve 
boyahanelerde çok sık olarak görülmektedir. Bu tehlikeler; yoğun olarak yüksek Isıya maruz kalma, makine-
lerden kaynaklanan kazalar, metal patlaması sonucu meydana gelen kazalar, cisimlerin sıkıştırması, batması, 
ezmesi, kesmesi sonucu meydana gelen kazalar, zararlı maddeler sonucu meydana gelen kazalar, radyasyonla 
temas veya maruz kalma sonucunda meydana gelen kazalar, metal sektöründe yüksek iş kazası sayılarına 
sahiptir. Ağır büyük malzeme ve makinelerin bir yerden başka yere taşınması, mekanik ve elle kaldırma, 
malzemelerin keskin ve sivri kısımları, ağır cisimler elektrikli aletler, titreşim, basınçlı hava, kapalı mekanlar, 
tehlikeli atıklar, taşlama ile temizleme, ekipman arızası, stres mental yorgunluk, çok yüksek sıcaklıklığa sahip 
erimiş metaller, toksik ve aşındırıcı maddeler, toksik atıklar, atıkların depolanması, solunum sisteminin maruz 
kaldığı toz, duman, kokular, soğuk, sıcak, termal konfor şartları, hijyen, gürültü vb. iş sağlığı ve güvenliği 
açısından en önemli riskleri oluşturmaktadır. Çalışma esnasında gerekli önlemler alınmalı ve kişisel koruyucu 
donanımlar kullanılmalıdır. Solventlerin, uçucu malzemelerin, boyaların ve diğer solunabilir malzemelerin ka-
rışmasına karşı tedbirleri alınmalıdır. Ocaklarda gaz patlamalarına karşın, daha güvenilir bir çözüm bulunmalı, 
dökümhanede ön ısıtıcılı uzaktan kumandalı yükleme sistemleri kullanılmalıdır. Boya karışımı hazırlanırken, 
sigara ve açık alev kullanılmamalıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Boya hazırlamada kullanılan 
alkol, günlük kullanılacak miktarda bulundurulmalıdır. Ocakta kullanılan malzemeler kapalı ortamda depolan-
malı, ocak ve fırınlarda kullanılmadan önce ısıtılarak, pastan uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. İş yeri ortamı 
hava kirliliği yüksek olduğu için, çalışanların göğüs filimleri yılda bir kez, dökümhanelerde çalışanlar ise 
altı ayda bir çektirilmelidir. Gaz ve tozların kontrolü için; çatı fanları, davlumbazlar, duman perdeleri, hava 
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fanları ve havalandırma kullanılmalıdır. Makine ve tezgâhların elektrik bağlantı kabloları açıktan, zeminden 
geçirilmemelidir. Elektrik pano ve odalarına yetkisiz kişilerin girmelerini önlemek için kapakları veya kapıları 
kilitlenmeli, elektrik panolarına yetkililerin dışındaki çalışanların müdahale etmelerine izin verilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, 3T RD, Fine Kinney Metodu, L Tipi Matris Metodu ve Hata Türü 
ve Etkileri Analizi, İş Kazazı,  Fiziksel Risk Etmenleri, Kimyasal Risk Etmenleri

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Rüstem YANAR tarafından danışmanlığı yapılan Gaziantep Üniversite-
si, iş sağlığı ve Güvenliği Bölümü “Sosyal Bilimleri Enstitüsü”n de yapılmış. Ali Gültekin’ ın “DÖKÜM 
ATÖLYELERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ” Konu Başlıklı, 
Yüksek Lisans veya Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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BİLGİ KURUMLARINA YÖNELİK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kütüphane, Arşiv, Müze ve Galeriler; toplumun bilgi belleğini koruyup gelecek nesillere aktarılma-
sı çabalarına katkı sağlayan kurumlardır. Aynı zamanda toplumda bilginin yaygınlaştırılması suretiyle bilgiyi 
en hızlı şekilde toplumun hizmetine sunarlar.  Her bir kurumun bağlı olduğu kuruluşun geliştirdiği uluslararası 
standartlar bulunmaktadır.  Kurumlar bu standartları uygulamakla yükümlüdürler. Bu doğrultuda çalışanları-
nı eğitmek, binalarını ve dermelerini / koleksiyonlarını risklerden arındırmak zorundadırlar. Ülkelerin kendi 
mevzuatlarından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunlarına uyma yükümlülükleri bulunmaktadır. 
İSG öncelikle insan faktörünü (çalışan, kullanıcı / ziyaretçi) olmak üzere bina (fonksiyonel salonlar, depo alan-
ları) ve çevreyi (yapı bahçesi, komşu parseller) koruma güvencesi verir. Ancak bu, İSG mevzuatında belirtilen 
“önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler”e ciddiyetle uyulmasıyla mümkün olabilir. Zira bilgi kurumlarına yönelik 
yapıları deprem, yangın, sel, fırtına gibi doğal kaynaklı acil durum/ afetler vurabileceği gibi, insanların kasıtlı 
ya da kasıtsız yaptıkları hata ve ihmaller de geri dönülemez kayıplara neden olabilmektedir.  Bu kurumların 
bünyelerinde paha biçilmez nadir ve elyazması eserler bulunabilmektedir. Kültürel miras niteliğindeki bu eser-
lerin bulunduğu yanlış koruma koşulları hem eserlere zarar vermekte, hem de çalışanlara yönelik meslek has-
talıklarına neden olmaktadır. Bununla beraber eserlerin bulunduğu mekanlarda sabitleme yapılmaması, yanlış 
malzeme kullanılması gibi nedenlerden çalışanların yaralanması da mümkün olabilmektedir. Bu nedenle bilgi 
kurumlarına zarar veren etkenlerin belirlenerek önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin uygulanmasına yönelik bir 
politikanın ivedilikle kurumlar nezdinde gündeme alınması gereklidir. Amaç:  Çalışmada, bilgi kurumların-
daki önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin neler olabileceğinin tartışmaya açılması ve önceliklerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını İstanbul ilindeki bir Üniversite Kütüphanesi ile 
bir Belediye Kütüphanesi oluşturmuştur. Kütüphanelerde özellikle nadir eser ve el yazması bulunan bölüm-
lerde alınabilecek önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler vurgulanmıştır. Sınırlıklar: Çalışma, “bilgi kurumları” 
gibi geniş bir alanı ve bununla beraber “koruma” gibi çok kapsamlı bir bilim dalını içermektedir. Bu nedenle 
kurumlardan “kütüphane”, içeriği olarak da “nadir eser ve el yazması bulunan bölümler”deki “yangın önlemle-
ri” seçilmiştir. Bu mekanlarda aynı zamanda çalışanlar da bulunmaktadır. Yöntem: Araştırmada, ülkemizdeki 
İSG mevzuatı ışığında “Kontrol Listeleri” ve “5x5 Matris Yöntemi” uygulanarak özellikle “yangına yönelik 
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler”in belirlenmesi sağlanmıştır. Bulgular: Yapılan çalışma sonucu; “önleyici 
tedbir” olarak:  Çalışanların ve eserlerin bulunduğu alanlarda elektrik tesisatları ve bilgisayar, yazıcı, fotokopi 
makinası, iklimlendirme cihazları, nem alma (dehumidifier) cihazları, radyatörler, yük asansörü (kitapların 
yukarı katlara gönderilmesi için), su ısıtıcı gibi elektrikle çalışan ekipmanların periyodik kontrollerinin takip 
edilmesi ve bunların arızası durumunda derhal yetkili servislerce arızanın giderilmesi, “sınırlandırıcı tedbir” 
olarak: Bu alanlarda duman, ısı ve gaz algılayıcı dedektörlerin tesis edilmesi, hemen akabinde devreye girmesi 
beklenen otomatik yangın söndürme sistemlerinin tesisi,  yangın söndürme cihazlarının alanda bulundurulma-
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sı, acil durum alarm sistemlerinin tesisi, yangın durumunda gerekli müdahaleyi sağlayacak ekibin oluşturul-
ması ve bunlara yönelik periyodik tatbikatların yapılması, ilk tahliye edilecek eserlerin tespit edilmesi bulgular 
olarak elde edilmiştir.  Sonuç: Kütüphane binalarının dermeleri yangına karşı çok kırılgan bir yapıdadır. Ço-
ğunlukla organik esaslı objelerden oluşan bu dermelere yönelik geri dönmeyecek hasarlar bırakan yangın için 
önlemlerin ivedilikle alınması gerekliliği açıktır. Yangın özelinde incelenen araştırmada İSG esaslı önleyici 
tedbirler sayesinde yangın meydana gelmeden gerekli önlemler alınmakta, sınırlandırıcı tedbirlerde ise yangın 
çıktıktan sonra önceden yapılan hazırlıklar neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınabil-
mektedir. Yangın hem doğal kaynaklı, hem de insan hata ve kusurlarından kaynaklanabilmektedir. Tüm bilgi 
kurumlarında başta yangın olmak üzere tüm acil durum / risklere yönelik önleyici ve sınırlandırıcı koruma 
yaklaşımları benimsenmeli ve bu önlemler yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve Belge Yönetimi, Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler, Kütüphaneler
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ

Ayşe BAYRAK1, Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU2, Mustafa GÜNAYDIN3,Süleyman ŞÜKÜROĞLU4

1Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü-İş Sağlığı ve Güvenliği ABD. Gümüşhane / Türkiye
2Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane / Türkiye 

3Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane MYO- İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Gümüşhane / Türkiye
4Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane MYO-Elektrik ve Enerji Programı, Gümüşhane / Türkiye

Öz: Giriş: Çok tehlikeli sınıfa giren dökümcülük sektörünün temeli çok eskiye yıllara dayanmakta olup gü-
nümüzde varlığını halen sürdürmekte olan bir sektör türüdür. İş sağlığı ve güvenliği açısından döküm sektörü 
incelendiğinde birden fazla tehlike ve riskle karşılaşılmaktadır. Bu riskler; sıcaklık, toz, kimyasallar, gürültü, 
titreşim, kaynak işleri, döküm kalıplarının patlaması, yanıklar, operatöre gözüne çapak kaçması, ölüm ve kaza 
problemleri olarak sayılabilmektedir. Döküm sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları 
ölüm, yaralanma ve sakatlanmaların yanında iş verimlerinin düşmesi, maliyet artışları, tazminatlar, bakım ve 
tedavi gibi masrafları da beraberinde getirmektedir. Bu ve buna benzer masraflar, çalışanların sağlık sorunları 
ve motivasyon düşüklüğüne sebep olan iş kazaları ve/veya meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için önlem-
lerin alınması zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. Amaç: Bu çalışmada; döküm sektöründe genel olarak karşıla-
şılan iş kazalarını azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu 
sektörde yaşanan kazaların detaylı incelenmesi; dökümcülük sektöründeki risk etmenleri, meslek hastalıkları, 
iş kazaları, ramak kala olaylarının değerlendirilmesi ve meydana gelebilecek iş kazaları ve/veya meslek hasta-
lıklarının değerlendirilmesiyle alınacak önlemlere ışık tutulacaktır. Kapsam: Bu araştırma döküm sektöründe 
meydana gelen kazaların irdelenmesi amacıyla mevcut kaynaklar taranmıştır. Sınırlılıklar: Literatür taraması 
yapılan kaynakların belirlendiği alanlardır. Yöntem: Literatür taraması yapılarak döküm sektöründe meydana 
gelen kazaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Döküm sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 
Döküm sektörünün çok tehlikeli sınıfta olması sektördeki risklerin büyüklüğünü göstermektedir. Kaynak ta-
ramalarına bakıldığında döküm sektöründe birçok açıdan tehlikeler mevcut olması bunların riske dönüşmesi 
işveren, çalışan ve işletme açısından önemlidir. Döküm sektöründe fiziksel yaralanmalar, mesleki solunum 
rahatsızlıkları, yanma, termal konfor rahatsızlıkları, ısı stresi, yangın, patlama, göz cilt tahrişi gibi sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Bunlara karşı alınması gereken kontrol, değerlendirme, izleme, maruziyet standartları, kişi-
sel koruyucu donanım, eğitim, öğretim, sağlık değerlendirmesi, ilkyardım önlemleri alınmalıdır. Metal döküm 
sektöründe metaller eritildikleri için yüksek ısılarda çalışılmaktadır. Eritilen metal döküm sırasında ciddi çalı-
şanları ciddi riske maruz bırakmaktadır. Bunun yanında döküm kalıbının patlaması, yanmalar görülür. Yüksek 
sıcaklıkta olan ergimiş maddenin ışınlar yaymasından kaynaklanan cilt/ göz tahrişleri görülebilmektedir. Ya-
hut ergimiş maddenin kaba aktarılırken etrafa sıçrayan ergimiş maddenin göze gelmesi de döküm sektöründe 
yaşanan kazalardandır. Bakıldığında döküm fabrikaları çok yüksek sesli ortamlardır buralarda gürültü faktörü 
karşımıza çıkmaktadır. Ortamdan kaynaklanan gürültü çalışanlarda geçici ya da kalıcı işitme kayıplarına se-
bebiyet vermektedir. Kimyasallar (formaldehit, dimetiletilamin, trietilamin) ve tozlar çalışanlarda gözlerin 
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sulanması, kaşınması ve buğulu görme gibi rahatsızlıklara neden olur ki bu da mavi‐gri görüş olarak bilinir. 
Buna ek olarak tozlardan kaynaklı akciğer kanseri, pnömokonyoz kronik bronşit gibi hastalıklar çalışanlarda 
görülmektedir. Sonuç: Sektörde tehlikelerin bilinmesi o tehlikelere karşı önlemlerin alınması farkındalık ya-
ratarak çalışanların bilinçlendirilmesiyle kazaların önüne geçilmelidir. Döküm sektörünü göz önünde tutuldu-
ğunda en çok fiziksel yaralanmalar, yangın/ patlama, solunum sistemi rahatsızlıkları, cilt/ göz tahrişi, gürültü 
ve titreşim kaynaklı işitme kayıpları ile karşılaşmaktadırlar. Bu tespit edilen çalışma alanlarında Kazaların 
azaltılması için: İş ekipmandan ve ortamdan kaynaklanan risklerin giderilmesi, ekip çalışması yapılması, eği-
timler yoluyla işçilere iş güvenliği bilincinin verilerek iş güvenliği kültürünün oluşması sağlanmalıdır, reaktif 
yaklaşım yerine proaktif yaklaşım sergilemek, risk analizi yapmak ve buna uygun politika ve planlamalar 
yapmak, işe uygun işçi ve ekipman seçimi ve ekip çalışması kazaları minimize edecektir. Genel olarak bu 
önlemlerin yanında meslek hastalıklarına yönelik tıbbi ve teknik önlemler, zehirli gazlara yönelik havalandır 
ve maskelerin sağlanması, döküm kalıplarının patlamaması için kalıpların ve potaların kurutulması, yanıklara 
karşı koruyucu iş elbiseleri, zararlı ışınlara karşı gözlük ve eldiven, meydana gelen kazalarda uygun müdahale 
yapmak gerekmektedir. Tehlikeleri ve bunlardan kaynaklanacak riskler iyice irdelenerek önlemlerin belirlen-
mesi çalışanların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmalarını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Döküm, İş Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Metal Sektörü
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İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN 2017 YILI TÜRKİYE VE AB 
KARŞILAŞTIRILMASI

C.Nihal YURTSEVEN1, Suzan DAL2, Feray Küçükbaş DUMAN3, S.Bora ÇAVUŞOĞLU4,  
Eray YURTSEVEN5

1-2-4İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, İstanbul / Türkiye

5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği; ülkelerin endüstrileşme/sanayileşme düzeyi, eğitim düzeyi, ekonomik 
gelişme düzeyi, sosyal yapısı ve sağlık sistemi gibi pek çok faktörle doğrudan ilgilidir. Dünyada, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmektedir.  Dolayısıyla, her gün 6.300 kişi 
iş kazası geçirmektedir. Aynı şekilde ILO, yapılan değerlendirmeler sonucunda, her 15 saniyede bir işçi, iş ka-
zası veya meslek hastalığı sonucunda yaşamını yitirdiğini, bu sonuçlar doğrultusunda da her yıl 2,3 milyondan 
fazla çalışanın ölmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışan sağlığı ve 
güvenliğini korumak, meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek, erken tespit etmek ve rehabilitasyon 
hizmetlerinin hızla yapılabilmesi ve en önemliside çalışanların yasal haklarının korunması amacıyla çeşitli 
mevzuatların oluşturulduğu görülmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dünyada ilk kurulan sigorta 
kollarından biri olmakla beraber, Türkiye’de sistemli bir şekilde sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması 1945 
yılından itibaren gerçekleşmiştir. Türkiye’de de dünyada yaşanan gelişmeye benzer bir gelişme yaşanmış ve 
1945 yılında 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu kabul edilmiş olup, son 
halini 2012 yılında  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG) şekline dönüşmüştür.  Mevzuatımızda 
iş kazası ve meslek hastalıkları ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. İş kazası “belirli bir zarar veya yaralan-
maya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlanırken, 6331 sayılı İSG Kanu-
nunda, “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık”  meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tanımı daha açık bir ifadeyle 5510 sayılı kanunda meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde görülmektedir. İSG Kanunu’na göre İş Kazaları ve 
Meslek Hastalıkları en geç 3 iş günü içerisinde işveren tarafından, en geç 10 iş günü içerisinde Sağlık Hizmeti 
Yürütücüleri tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilmek zorundadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları 
mali ve ekonomik açıdan üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Uluslararası Çalışma Örgütü, mes-
lek hastalıkları ve iş kazalarının direkt veya dolaylı maliyetinin dünya genelinde 2.8 trilyon Amerikan Doları 
olduğunu ve dünya yıllık gayri safi hasılanın yüzde 4’ünden fazlasının iş kazaları ve meslek hastalıkları so-
nucunda kaybolduğunu öngörmektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde iş kazası ve meslek hastalıklarının 
kontrol altına alınması vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışma günümüzde 
önemli bir sorun haline gelen çalışma ortamlarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarının 2017 yılı verilerine 
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göre Türkiye ve AB ülkelerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Yapılan bu çalışmanın evrenini Türkiye ve AB ülkelerinde çalışma hayatında yer alan ve sigortalı çalışan tüm 
işçilerden toplanan iş kazası ve meslek hastalıkları 2017verilerinden oluşmaktadır. Yöntem: Araştırmamızda 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin yayınlanan 2017 yılı ve-
rileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde Avrupa Birliği değerleri de Eurostat “health and safety at 
work” başlığı altındaki verilerden yararlanılarak karşılaştırılmaların yapılması sağlanmıştır. Araştırmadan elde 
edilen verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for Social Science) 13.0 programında basit istatistik işlem-
ler, kullanılarak yapılmıştır.  Bulgular: Araştırmamıza Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 15.355.158 milyon, çalı-
şan aktif sigortalı bulunmaktadır. Bu çalışanlar, 1.749.240 milyon işyerinde istihdam edilmektedir. Ülkemizde 
raporlanan 241547 iş kazasında 1252 çalışan i kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir. Aynı 
veriler doğrultusunda 510 meslek hastalığı bildirilmiş olup, 3596 vaka sürekli iş görmezlik geliri bağlandığı 
tespit edilmiştir. Bildirilen 241547 iş kazasından 107178’inin kaza günü çalışır raporu aldığı belirlenmiştir. İş 
kazası ve meslek hastalığı sonucu en çok ölüm yaşanan sektör maden olup, iş kazası geçirme açısından 19-25 
yaş aralığı en tehlikeli grup olarak ortaya konmuştur. İş kazalarının yaşandığı saat aralıkları incelendiğinde 
11:00-12:00 arasında en yüksek düzeyde olduğu hesaplanmıştır. Kaza mortalite oranı çoğu Avrupa ülkesinde 
100.000’de 2 ile 6 arasında değişmektedir. Avrupa Birliğinde (EU-28) çalışan aktif nüfusun ortalama %3,2’si 
her yıl iş kazasına uğramaktadır. Türkiye’ye benzer özelliklerde olan Fransa, Almanya ve İtalya ile ölümcül 
iş kazaları üzerinden bir karşılaştırma yapılabilmesini mümkün görünmektedir. 2017 yılında Fransa’da 595, 
İtalya’da 543, Almanya’da 450 çalışan iş kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir. Türkiye açısından ise; 2017 
yılında bu 3 AB üyesi ülkenin ölüm sayılarının toplamına yakın bir ölümcül iş kazası sayısı bulunmaktadır.  
Sonuç: Söz konusu veriler ışığında Türkiye’nin gerek AB direktifleri gerekse ILO sözleşmeleri ile modern-
leştirip uyumlaştırmaya çalıştığı iş sağlığı ve güvenliği hususunda alması gereken daha çok yolunun olduğu 
düşünülmektedir. Türkiye’nin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarının başında çalışma hayatında yaşanan iş 
kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Bildirilmeyen veya eksik bildirilen iş kazalarının mevcut sayıyı arttırarak 
daha da korkunç bir boyuta taşıyacağı düşünülmektedir. Bu durumla en etkin mücadelenin iş sağlığı ve güven-
liği kültürünün yaygınlaştırılması ile olacağı muhakkaktır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü; sadece işveren ve 
çalışana enjekte edilmesi gereken bir kavram olmayıp, eğitim sistemi ile küçük yaşlardan itibaren başlayarak 
çeşitli yollar aracılığıyla bireylere aktarılması gereken bir olgu olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, Meslek Hastalıkları, ILO, İş Görmezlik
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HAZIR BETONUN TAŞINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ AŞAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

 Can DEMİREL1, Ömer GÜLTEKİN2, Osman ŞİMŞEK3, H. Yılmaz ARUNTAŞ4

1Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü Pınarhisar, Kırklareli / Türkiye
2Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lüleburgaz,  

Kırklareli / Türkiye
3-4Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Ankara / Türkiye 

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 belirlenme-
si ile başlar. Risklerin ortadan kaldırılması ve gereken önlemler için verilmiş olan zaman dolduğundan yani 
termin süresinde alınan önlemlerin kontrolü ile riskin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının kontrolü ile yapılan 
faaliyetlerin yeterlilik kontrolü risk yönetiminin bir diğer adımlarındandır. Yapılan faaliyetin yeterliliği hu-
susunda daha önce belirlenmiş olan adımlar izlenerek bu süreç tamamlanır. Amaç: Hazır beton sektöründe 
betonun üretim alanından kullanım alanına taşınması ve yerleştirilmesi sürecindeki genel tehlike ve risklerin 
tespiti ile alınacak önlemlerin belirlenmesi. Kapsam: Hazır betonun üretimden döküm aşamasına kadar olan 
ki süreçte karşılaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki tehlike ve risklerin incelenmesidir. 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 so-
nucunda 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 değerleri (100-40-15-7-3-1) olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bir tehlike için verilen 
bu değerler sonucu hesaplanan 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 işlemler kapsamında 26 tehlike belirlenmiştir. Bu tehlikelerden ortaya çıkması 
muhtemel riskler değerlendirildiğinde Tolerans gösterilemez 21 adet risk, Esaslı 4 adet risk ve 1 adet önemli 
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risk tespiti ortaya çıkmıştır. 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 uygulamaları, 4- eğitim, talimat, prosedürler oluşturma ve sağlık güvenlik işaretlerinin kulla-
nımı 5- KKD kullanımı şeklinde uygulanması esasına göre yapılmalıdır. Yapılan çalışma sonrasında belirlenen 
risklerin ortadan kaldırılması için uygulanacak 6 işyeri ortamı ve iş ekipmanında düzenleme, 2 periyodik 
kontrol, 16 eğitim-talimat, 9 prosedür ve iş izin sistemi uygulaması, 2 sağlık gözetimi ve 5 KKD kullanımı 
şeklinde tedbirler yer almaktadır. Belirlenen riskler için birden fazla uygulama da yer almaktadır. Bunlardan 
4 tanesinde eğitim-talimat ve prosedür iş izin sistemi uygulaması,  4 tanesinde Eğitim-talimat ve KKD kulla-
nımı, 2 tanesinde işyeri ortamı-iş ekipmanı üzerinde düzenlemeler ile Eğitim-Talimat, 1 ‘er adet İşyeri ortamı 
ve iş ekipmanı üzerinde düzenlemeler ile Prosedür-iş izin sistemi uygulaması, KKD kullanımı ile Prosedür-iş 
izin sistemi uygulaması yer almaktadır. Sonuç: Yapılan çalışma sonrasında belirlenen risklerin bazıları beton 
pompası ve transmikserlerin geneli için geçerli olmakla beraber bazı riskler çalışma alanlarına göre farklılık 
gösterebilecektir. Genel çalışma alanlarında belirlenen riskler için önerilmiş kontrol tedbirleri uygulandığında 
24 adedi olası risk diğer 2 adet risk ise önemsiz risk seviyesine düşürülmüş olacaktır. Buda işyerinde iş kazası 
olasılıklarını önemli ölçüde düşürmekle beraber daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hazır Beton Dağıtımı ve Yerleştirilmesi, Beton Pompası, Transmikser, İş Sağlığı ve Gü-
venliği, Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi, Risk Kontrol Tedbirleri
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YAPI İŞLERİ KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Can DEMİREL1, Ömer GÜLTEKİN2, H. Yılmaz ARUNTAŞ3, Osman ŞİMŞEK4

1 Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü Pınarhisar,  Kırklareli / Türkiye
2 Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü  

Lüleburgaz, Kırklareli / Türkiye 
3-4 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Ankara / Türkiye 

Öz:Giriş: Kazı çalışmaları, inşaat sektörünün temel aşamalarındandır. Serbest kazılar, yeraltı kazıları, baraj 
ve hidroelektrik santral kazıları, yol kazıları, tünel kazıları, sanat yapıları kazıları, sıyırma, temizlik ve şekil 
verme kazıları ile kanal kazıları (hendek kazıları) inşaat işlerinde yapılan kazı türlerinden bazılarıdır. Kazı 
çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu çalışmaların sağ-
lıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. Maddesine 
dayanılarak hazırlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Bölüm.2’ de  kazı işleri ile 
ilgili alınacak düzenlemeler yer almaktadır. Amaç: Kazı çalışmaları sırasında muhtemel tehlike ve risklerin 
tespiti ile alınması gereken önlemlerin belirlenmesi. Kapsam: Yapı işleri kapsamında yer alan kazı çalışmaları 
ele alınmıştır.  Yöntem: Araştırmada öncelikle ne tür kazıların yapıldığı, güvenli kazı çalışmalarının nasıl ya-
pılması gerektiği araştırılmış ve çalışma sahaları gezilip var olan tüm tehlikeler saptanmış ve uygulanabilecek 
önlemler hakkında bilgi toplanmıştır. Kazı çalışmalarının yapıldığı şantiyeler gözlemlenmiştir. Bulgular: Kazı 
çalışmaları, çalışmanın niteliği ve ortam gereği birçok tehlike ve riskleri barındırmaktadır. Bu arasında en olası 
ve ciddi sonuçlar doğuran risk ise çalışma sırasında toprağın kazı yapılan alanının kenarında çeşitli sebepler-
den dolayı çözülüp gevşemesi sonucu aniden kazı yapılan yere doğru ayrılıp kayması veya düşmesi şeklinde 
gerçekleşen göçüklerdir. Bununla birlikte kazı kenarlarından düşmeler, iş makinası ve araçların kazı alanına 
düşmesi-devrilmesi, atmosfer ve çalışma ortamı şartları (zehirli, yanıcı ve patlayıcı gazlar, oksijen yetersizliği 
vb), kazı alanına giriş ve çıkışlardır.  Kazı işlerine başlanılmadan önce kazı bölgesindeki çalışan güvenliğinin 
çevredeki insan veya taşınmazlardan da doğacak tehlikelerle birlikte değerlendirme gerekçesi ortaya çıkmak-
tadır. Bu tehlikelerden ortaya çıkması muhtemel olan göçüklere karşı şev ve iksa yöntemleri uygulanmaktadır. 
Kazı alanında yer altı elektrik hatları, doğalgaz vb. durumlara karşı kazı öncesinde ilgili mercilerden alınacak 
izinler çerçevesinde kazı işlemleri yürütülür. Yine kazı çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin havai 
elektrik hatlarına temam vb. durumlara karşı öncesinde yapılan risk değerlendirme çalışmalarında, hatların 
kazı alnına yakınlığı ve temas olasılığına karşı hatlardaki enerjinin kesilmesi ve diğer yöntemler ile bu tehlike-
lerde bertaraf edilmiş olacaktır. Kazı çalışmalarını yürüten iş makinaları, hafriyat kamyonlarının kazı alanına 
düşmesi ve devrilmesi olasına karşı, bu araçların manevra alanları, kazı yapılan toprak veya kayacın cinsi gibi 
etkenler göz önüne alınarak kazı alanına yaklaşma mesafeleri ve manevra alanları belirlenmek suretiyle bu 
alanda yer alan risklerin ortaya çıkmaması için tedbirler alınarak, bu alanlara çalışanların yaya olarak girişleri-
nin sınırlandırılması ile bir diğer kaza olasılıklarının önüne geçilmiş olacaktır. Kazı alanında göçükler sadece 
kazı kenarlarının gevşeyerek çukura düşmesi sonucu olmamakla, aynı zamanda çıkartılan hafriyatında kazı 
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içine kayması sonucu göçüklerde meydana gelebilmektedir. Bu yüzden çıkartılan hafriyatın kazı alanından 
uzakta bir yere yığılması bu alanda alınacak önlemlerdendir. Sonuç: Görüldüğü üzere inşaat sektörünün tüm 
alanlarında olduğu gibi kazı aşamasında da birçok tehlike ile karşılaşılmaktadır. Bu tehlikelere karşı alınacak 
önlemler birden çok olması çalışma alanın özelliklerine bağlı olmakla beraber, çalışma öncesinde kazı alanın-
da bulunan toprak veya kayacın cinsi, özellikleri, çalışmalar sırasında hava durumu, çalışma yapılacak alanda 
yer altı elektrik, doğalgaz vb hatların varlığı, kazı kenarlarına binecek yanak statik ve hareketli yükler, çalışma 
alanının serbestliği gibi birçok faktör bulunmaktadır. Alınacak önlemler bu faktörlere bağlı olmakla beraber 
her seferinde farklılık gösterecektir. Bu yüzden çalışmalar öncesinde yapılacak planlama ve alınacak sağlık 
güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapı İşleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kazı çalışmaları, Tehlike, Risk, Önlem ve Tedbirler
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6331 SAYILI KANUN GEREĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İSG EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Diler ŞEN1, Şenel ŞEN2

1Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bölümü, Yüksek 
Lisans Öğrencisi, Bursa / Türkiye

 2OSGB, İSG Eğitmeni, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilecek eğitimlerin amacı, ülkemizdeki tüm çalışanlarda gü-
venlik kültürü bilincini oluşturmaya yöneliktir. Bu bilincin oluşması için yetkinlik sahibi uzmanların tercih 
edilerek; işgücü, iş günü ve verimlilik kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır. İşyerlerinde çalışanların 6331 
sayılı kanun gereğince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim haklarının karşılanma yükümlülüğü işverene ait-
tir. Alınan eğitimlerin kalitesi; çalışanın eğitime olan bakış açısı ve eğitimi verecek olan uzmanın yetkinliği ile 
doğru orantılıdır. Sürecin sağlıklı işlemesi konusunda işverenin tutumu ve kanuna bağlı hareket etmesi ülke-
mizdeki İSG kültürünün özümsenmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışmada, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlamında, çalışma hayatındaki kişilerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
bilinçlendirilmesi ve iş güvenliği kültürünün özümsenmesi konularında yaşanan sorunlar dikkate alınarak uy-
gulama alanlarında yapılabilecekler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kapsam: Bu çalışma, çalışanların sağlıklı 
ve güvenli çalışma koşullarının sağlanabilmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunda belirtil-
miş olan içerik ve süreler kapsamında iş güvenliği eğitimlerini alan tüm kamu ve özel işyerlerini kapsamakta 
olup, eğitim veren İSG uzmanlarının görüşlerini kapsamaktadır. Sınırlılık: Çalışma, sadece tek bir OSGB de 
İSG eğitimlerini alan kurum ve kuruluşlardaki eğitmenlerin görüşleri ile sınırlı olup, nitel bir çalışmadır. Prob-
lem: 6331 sayılı kanunda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim sürelerinin, uygulama alanlarındaki hizmet 
süreleriyle örtüşmediği, gerekli güvenlik kültürü algısının işveren ve çalışan tarafından benimsenmediği belir-
lenmiştir. Kanun çerçevesinde iş güvenliği uzmanlarının çeşitli sektör ve lokasyonlarda yer alan işyerlerinde 
eğitim vermeleri nedeniyle zihinsel karmaşa yaşamaları; bununla birlikte uzmanlardaki zaman yönetimi yeti-
sinin süreç içinde zarar görmesi gibi durumlarla karşılaşıldığı gözlemlenmektedir. Yöntem: Çalışma yaşamı 
ile ilgili kanun ve mevzuatta yer alan maddelerin uygulama alanlarında uygulanması sırasında karşılaşılan 
sorunların incelenmesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bursa ve Ankara illerimizde yer alan iki OSGB’de, 1 yıl 
içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen İSG eğitimleri esnasında işverenlerin yaklaşımı ve karşılaşılan 
sorunların incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. O nedenle bu çalışmada OSGB’de eğitim veren İSG uzman-
larının görüşleri derlenerek sunulmuştur. Nitel yöntem kullanılmıştır. Bulgular: İşyerlerinde çalışanların, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarının sorumluluğu kanun ve yönetmelikler tarafından tamamen işveren 
yükümlülüğüne bırakılmasına rağmen uygulama alanındaki üretim zihniyetinde yer alan “üretimin aksaması” 
endişesi neticesinde eğitim konusunun önceliklendirilmediği ve bu konunun mesai saatlerinde zaman kaybı 
olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır. Kayıp zaman olarak görülen eğitim sürelerinde yapılan kısıtlamalar 
sonucu yetersiz ve kalitesiz olarak alınan eğitimler nedeniyle yaşanan iş kazaları üretimde daha fazla zaman 
kaybı ve üretim duruşu meydana getirmektedir. İşveren bu durum karşısında daha fazla iş gücü ve sermaye 
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kaybı yaşamaktadır. İşverenin ve çalışanın eğitim sürelerine gereken hassasiyeti göstermemeleri nedeniyle 
yaşanan iş kazaları; iş günü ve iş gücü kayıpları artmaktadır. Mesai saatleri içerisinde gidilecek eğitim lokas-
yonları arasındaki uzaklıklar, ulaşımda zaman kaybına yol açmakta ve yolda kaybedilen zaman iş güvenliği 
uzmanlarının mesai sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu uzama nedeniyle eğitim veren eğitimcinin / 
iş güvenliği uzmanının performansı ve verilen eğitimin kalitesi düşmektedir. Kanunda belirtilen eğitimlerin 
yeterli sürede çalışanlara verilmemesi halinde işyerlerindeki üretim verimliliğinin azaldığı ve çalışan motivas-
yonunun düştüğü gözlemlenmektedir. Verilen eğitimlerde ise çalışanların tutumları sonucu eğitim sürelerini 
bir dinlenme süresi olarak görmelerinden dolayı eğitime gereken ciddiyeti ve önemi vermemeleri eğitimin 
kalitesini düşürmektedir. Eğitmenlerin seçiminde dikkat edilecek olan yeterli bilgi, beceri ve donanıma gere-
ken önemin verilmemesi, eğitmen seçimlerinde mekanik kriterler çerçevesinde kişilerin eğitmen olarak tercih 
edilmeleri nedeniyle eğitim kalitesi düşmekte, bununla birlikte tehlike tanımı ve ramakkala tespitleri yeteri 
kadar yapılamadığı için iş kazalarının olma olasılığı artmaktadır. İşverenin genel olarak maliyet gözeterek yap-
mış olduğu tercih can ya da mal kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 
işveren, eğitmen ve çalışan sorumluluklarının yerine getirilerek, kanundaki örtüşmeyen çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi sonucunda ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kalitesinin artmasıyla güvenlik kültürü 
bilinci oluşturularak meydana gelecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir. İşyerlerinde 
oluşturulacak olan güvenlik kültürü için çalışanların ve işverenlerin sergileyecekleri tutum ve davranışlar sü-
recin benimsenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu çerçevede işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma 
koşulları sunularak çalışma yaşamı standartları yükseltilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İSG, İşveren, Çalışan, İSG Uzmanı, Eğitim
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA  DAVRANIŞ ODAKLI YAKLAŞIM 

Elif SUNGUR1, Mürşide ÖZGELDİ2

1-2 Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İşletmelerde olumlu sağlık ve güvenlik ortamının sağlanması, çok disiplinli yaklaşımla iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) çalışma alanı içinde ele alınmaktadır. Mühendislik, tıp işletmecilik gibi disiplinlerin hakim 
olduğu İSG alanına büyük endüstriyel kazalardan ve Turner’in öncü kitabı “Man Made Disasters” dan (1978) 
sonra, daha soyut ancak kapsayıcı    bir kavram olarak giren güvenlik kültürü, psikoloji ve iletişim gibi sosyal 
bilim disiplinlerinden yaralanarak önleyici bir yaklaşımla özünde tüm çalışanların sisteme katılımını önerir.  
İSG Yönetiminde doğası gereği yönetilmesi en çok çaba gerektiren konular, yöneticisinden işçisine, çalışan-
larla ilgili olanlardır. Çalışanların sergiledikleri davranışlar bir işyerindeki İSG çalışmalarının en önemli unsu-
rudur, çünkü davranışçı yaklaşıma göre davranışlar bulunulan ortama aittir ve çoğu zaman doğru davranış 
kazaya giden yolda “köprüden önceki son çıkış”tır. Güvenlik kültürünün bir parçası olan ve çalışanların gü-
venli davranışlarına odaklanan  “Davranış Odaklı Güvenlik” (Behavioral-based safety-BBS), uygulamalı psi-
kolojinin örgütsel davranışı dönüştürmek üzere kullandığı, Skinner tarafından temelleri atılan bir yöntemdir.
(Geller, S.E., 1998) DOGY “Sosyal bilişsel kuram”ın gözlem ve geribildirim tekniklerinden riskli davranışla-
rın azaltılmasında yararlanır. DOGY aynı zamanda  “Planlı davranış kuramı”ndan yararlanan bir dizi sistema-
tiği işletme ortamına taşır.   Amaç: Bu çalışma İSG alanında yeni bir yaklaşım olan Davranış Odaklı Güvenlik 
Yönetimi konusunun teorik arka planını ortaya koymayı amaçlar. Kapsam: Literatür araştırması ile davranış 
odaklı güvenlik yönetimi uygulamalarına dayanak oluşturan teori ve araştırmalar bu çalışma kapsamında ele 
alınmıştır. Sınırlıklar: Araştırma, uluslararası literatür taraması yanında Türkiye’de son beş yılda yapılan dok-
tora çalışmaları taranarak sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Bu çalışmada literatür taraması yapılarak davranış 
odaklı güvenlik yönetimi yaklaşımının ve güvenlik kültürünün temel kavramlarının ortaya koyulmasıyla bir-
likte yazarların konuyla ilgili saha uygulaması deneyimlerinin kavramsallaştırılmasına çalışılmıştır.   Bulgu-
lar:  Evrensel güvenlik kültürünün oluşturulması için altı kriterden söz edilmektedir. Bunlar üst yönetimin 
görünür taahhüdü, orta kademenin sürekli ilgisi, gözetimcilerin performansa odaklanması, çalışanların aktif 
katılımı, sahadaki uygulamaların oturtulabilmesi için esnek bir sistem ve güvenliğe ilişkin  tüm çalışanların 
olumlu algısıdır. (U.S Nuclear Regulatory Commission, 2006). Davranış odaklı güvenlik, sağlık ve güvenlik 
kültürünün bir parçasıdır. Davranış odaklı güvenlik yaklaşımında önemli olan; davranışı dışardan görüldüğü 
gibi tanımlamak, davranışı ortaya çıkaran faktörün ne olduğu (öncel, tetikleyici) ile davranışın sonucunda ki-
şinin ne elde ettiğinin (pekiştirici, caydırıcı)  belirlenmesi ve işletme yönetiminin eylem planlarında bu konu-
larda elde edilen bilgiyi kullanmasıdır. DOGY çalışmaları, davranışları incelemesi bakımından sonuç odaklı, 
önleyici ve güvenli davranışa yönlendirici bir dizi çalışma metodu kullanması bakımından süreç odaklı çalış-
malardır. DOGY sosyal bilişsel kuramın gözlem ve geribildirim tekniklerinden riskli davranışların azaltılma-
sında yararlanır. Bu konuda yapılan ilk araştırmalardan biri psikolog Judith Komaki’nin 1978 yılında unlu 
mamüller üreten bir gıda firmasında yürüttüğü çalışmadır. ( Vatansever, Ç., Sungur, E., Tiryaki, A.R., 2009) 
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Uluslararası İSG yazınında 90’lı yıllara kadar ele alınan iş yerinde kazaların azaltılmasına yönelik yaklaşımlar 
araştırıldığında,  personel seçimi gibi konular öne çıkarken, davranış temelli araştırmaların nadiren yapıldığı 
saptanmıştır (Guastello’dan aktaran Geller S.E, 1998). 2000’lerden itibaren uluslararası İSG yazınında DOGY 
araştırma ve uygulama örnekleri  paylaşılsa da (Swartz, S.M, Griffis, S.E, Cho, M., 2009, İOSH, 2015,  Peyiao 
Z.ve diğerleri, 2017, Guo, Hw.B., 2018 ) Türkiye’den uygulama/araştırma örneğine nadiren rastlanmakta 
(Özaydın, N.A, Tiryaki, A.R., Çalı, Ş.,2006, , Atalay, S. Aydemir, K., 2013, Işık,İ.,Tiryaki,A.R., Vatansever, 
Ç.,Usta, H.2014), doktora çalışması ise bulunmamaktadır. Türkiye’de  İSG alanının görece “yeni” bir metodu 
olan DOGY yaklaşımı, işletme ve İSG çevrelerinde merak edilen, popüler konulardan biridir. Süreç odaklı bu 
çalışma metodunda işletmelerin hazır bulunuşluk düzeyi önemlidir. İSG, İK, yönetim uygulamalarının hesap 
verebilirliği, açık iletişim vb. olgunluk seviyesine erişmemiş, kurumsal kültürü bakımından  davranışsal çalış-
malara hazır olmayan işletmelerin popüler olduğu için DOGY çalışmalarına başlamaları, kısa sürede sonuç 
beklemeleri endüstriyel ortamlarda rastlanabilen durumlardandır. DOGY’nde teorik temel yapı aynı kalacak 
şekilde, uygulama yapılacak kuruluşun iç dinamiklerini gözeterek kuruma özgü bir sistem geliştirmek gerekir. 
DOGY uygulaması hayata geçirilmeden önce mevcut performansın belirlenmesi, niteliksel araştırma yöntem-
leri kullanılarak sahadan veri toplanması, kültürel arka planın, kuruma özgü farkların belirlenmesini sağlar. Bu 
adımdan sonra, davranış odaklı çalışmanın yönetim tarafından sahiplenilmesi ve kuruma takdimi gerekir. Ku-
ral odaklı İSG’den insan-davranış odaklı İSG’ne geçmek üzere bakış açısı ve yöntemin tüm çalışanlara kazan-
dırılması amacıyla eğitimler yapılarak süreç hazırlığı tamamlanır. Farklı çalışma ortamlarının gereklerine göre 
değişse de DOGY döngüsel olarak sürdürülen beş temel çalışma adımından oluşur: İş güvenliğini doğrudan 
etkileyen davranışların belirlenmesi, belirlenen davranışların ölçülebilmesi için açık ve net olarak tanımlanma-
sı, açık ve net olarak tanımlanan davranışlarla ilgili gözlem sürecinin yapılandırılması, çalışanlara davranışla-
rıyla ilgili geribildirim sağlanması, davranış değişimi için gözlem verilerinden yararlanarak aksiyon planlama-
sı ve  gerçekçi hedefler belirlenmesi, gözlemlenen olumlu gelişmelerin fark edilip ödüllendirilmesi. Davranış 
değişikliği, alışkanlıklarla uğraştığı için ancak özenli, sürekli ve ısrarlı yapılan bir çalışma ile sağlanabilir. 
DOGY’nin döngüselliği, işletmelerin DOGY sürecinde  “yolda kalması” yani sistemin sürdürülebilirliği soru-
nuyla karşılaşmaları anlamına gelmektedir.  Olumlu anlamda yolda kalmak; bakış açısı olarak insan-çalışan 
odaklı DOGY sistematiğinde yönetimin sürekli bağlığı ve irade kullanımı konusundaki taahhüdünü, gözetim-
cilerin davranışa odaklanmasını, elde edilen olumlu sonuçların ödüllendirilmesini, çalışanların güçlendirilme-
sini, önleyici göstergelerin kullanılmasını, suçlayıcılık kültürünün terk edilmesini, çoklu iletişim yolları bul-
mayı, veri toplamayı ve sürekli değerlendirmeyi gerektirir. DOGY yaşayan bir sistemdir. Sürekli geri bildirim-
lerle beslenen sistemin ihtiyaçlar ve hedeflere uygun olarak geliştirilmesi gerekir, bu doğrultuda “Gözlem 
Program”ı başlangıçtaki yapıya göre değişecektir.  DOGY yaklaşımıyla yapılan çalışmalar, aşağıda açıklanan 
kritik unsurların sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.  İş çevresinin değerlendirilmesi: Herhangi 
bir eğitim ve uygulamaya girişilmeden önce işyerinde bir kültür araştırması yapmak oldukça yararlıdır. Bu 
araştırma, uygulamalarda ne gibi engellerle karşılaşılacağını ortaya koyar. Güven, iş koşullarının algılanışı ve 
mevcut uygulamaları ölçmeyi sağlar. Bir takım öneri ve çözümler de bu tip araştırmalar yaparken bulunabilir. 
Niteliksel araştırma yöntemlerini kullanarak “nasıl?” sorusuna yönelik yanıtlar almak, olguyu anlamak için 
çok sayıda insanın görüşlerini anlamak için sisteme yakından bakmak önerilmektedir (Guldenmund, 2007).  
Çalışanların yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi: DOGY’nde en önemli konu, herkesin katılımının sağlan-
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ması ve çalışanların bu sürece katkı verdiklerine inanmalarının sağlanmasıdır. Sürecin her aşamasında tüm 
çalışanların katılacağı, sorumlu olacağı bir sistem kurulmalıdır. Tabandan yukarıya akan, çalışanların itici gücü 
oluşturduğu, yönetimin ise yukarıdan aşağı destek göstererek sürece liderlik ettiği bir modeldir. İşletmedeki 
her bir bireyin davranışı ile ilgilidir; sadece operatör düzeyine odaklanmaz (Agnew ve Ashworth, 2012). Yö-
neticileri onurlandırma: DOG Yönetimi’nde her kademedeki yöneticinin sisteme olan inancı, sistemin yürü-
tülebilmesi için çok önemlidir. DOGY’nin uygulanabileceğine inanmak güven oluşturmanın ilk adımıdır. Bu 
sürecin yapılandırılmasına emeği geçen yönetici grubu takdir edilmelidir. Güven kaybolursa, yapılacak tüm 
çalışmalar çalışmayan bir aracı yokuş yukarı itmeye benzer. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi: DOGY 
çalışmalarında rol ve sorumluluklar en baştan belirlenmelidir. Herkes aynı kurallara tabi olmalı ve tüm çalışan-
lar kendi yetki sahaları içinde yapılan çalışmalardan sorumlu olmalıdır. Bireysel amaçlara kadar bu sistem 
yaygınlaşabilmelidir. Değerlerin tanımlanması: İşyeri kültürünü oluşturan değerlerin varlığı bilinmelidir. 
Başarılı bir güvenlik süreci içinde bu değerlerin kullanılması gerekir. Çalışanlara ancak güvenlikle ilgili süre-
cin içinde olma ve kendi değerlerini katma olanağı verildiğinde sistemi benimsemeleri mümkün olabilir. Tüm 
çalışanların katılımı: DOGY ile ilgili herhangi bir uygulama, geliştirme, eğitim vb. yapılmadan önce tüm 
çalışanların olacaklar hakkında farkındalıklarının sağlanması ve süreçle ilgili kendilerinden ne beklendiğinin 
bildirilmesi gereklidir. Tüm çalışanların konuya bağlılığı, ilgisi sağlanmalıdır. Günlük gözlemler, iyi uygula-
maların tanımlanması: Güvenli davranışlar ve güvenli çalışma koşulları günlük olarak ölçülmelidir. Çalışma 
alanlarının gözlem ihtiyacına uygun hazırlanmış kontrol listeleri yardımıyla günlük gözlemler kayıt edilmeli-
dir. Her birim ve her operasyon için özelleştirilmiş kontrol listeleri hazırlanmalı, güvenli davranışlar ve şartlar 
açıkça tanımlanmalıdır. Alan gözlemi için hazırlanan kontrol listelerinde o alan için gereken güvenlik koşulla-
rının tamamının tanımlanmış olması gerekir. Üzerinde anlaşılmış ve her yeri kapsayacak sayıda kontrol liste-
leri ile gözlem günlük olarak yapılmalıdır. Böylece, o işyerine ait güvenlik koşulları ile ilgili gerçek bir ölçüm-
leme yapılmış olur. Olumlu pekiştirme, başarılara odaklanma: İnsanların olumlu yönde pekiştirildiklerinde 
beklenen davranışı daha fazla gösterdikleri bilinmektedir. Olumlu pekiştirme, olumlu olarak ortaya çıkan dav-
ranışın tekrar edilmesini sağlayacağından önemle üzerinde durulmalıdır. Davranışçı yaklaşımda iyi uygulama-
lara ait bilgi toplanması, yanlış uygulamalarınsa düzeltilmesi desteklenmelidir. Günlük gözlemlerde tespit edi-
len güvenli davranışların artışı kutlanmalı, çözümler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. İş ortamının düzenli 
olarak değerlendirilmesi: Yöneticiler, orta ve ilk kademe çalışanlardan oluşan bir ekip, işyerini kolay göz-
lemlenebilecek alanlara ayırarak o alanda istenen uygulama ve sağlanması gereken koşulların neler olacağı 
düzenli olarak değerlendirilmelidir. Bir iş alanı için kontrol listesi hazırlandığında bunun işyerinin değişen, 
dinamik ihtiyaçlarına eşlik edecek biçimde düzenli aralıklarla güncellenmesi gerekir. Önleyici göstergelerin 
kullanılması: İSG ile ilgili takip edilen göstergeler ve İSG performansı, genellikle kaza sayısı, gün kayıpları 
gibi olanı göstermeye yöneliktir. Oysa önleyici bir yaklaşım, güvenli olan ve olmayan tüm durumları ölçebilen 
bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu durumda “ramak kala” kazaların raporlanması, İSG için makine ve ekipmanda 
yapılan iyileştirmeler, İSG eğitim saatleri vb. göstergelerin kullanılması uygun olacaktır. Ucuz atlatılmış bü-
yük kazalar olarak açıklanabilecek ramak kala olaylarının raporlanması ve önleyici çözümlerin araştırılması 
kuvvetle desteklenmelidir. Ramak kala olaylarının raporlanmasını engelleyebilecek çalışanlar arasındaki kor-
ku ve çekingenlikler bertaraf edilmelidir. Suçlama kültüründen vazgeçme: DOG Yönetimi’nde odaklanılan 
davranış, oluşan sonuçla ilgili suçlayacak birini bulmak üzere davranışla ilgilenme anlamı taşımamaktadır. 
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DOGY, davranışa odaklanılarak güvenlik sürecinin, uygulamaların ve iş alanlarının herkesin katılımı ile geliş-
tirilmesi amacı taşır. Yeterli zamanı tanıma: DOG Yönetimi çalışanların fazla zamanını almaz. Aylık toplan-
tılara ve günlük gözlemlere ayrılan zaman, iyi yürütülmeyen bir güvenlik yönetimi sürecinin sonuçları düşü-
nüldüğünde oldukça kısadır. DOGY için tanımlanan sürecin her bir basamağının yerleşebilmesi için de yeterli 
zamanın tanınması gerekir, hızlı bir değişiklik beklenmemelidir. Doğal liderlerin bulunması: Kuruluşlarda 
zaten var olan doğal liderleri-kanaat liderleri- DOGY sürecine katmak oldukça yararlıdır. Doğal liderler, her 
türlü kritik değişikliklerin iş ortamında kabul edilmesinde değerli katkılar yapabilirler, bu nedenle güvenlikle 
ilgili süreçlere dahil edilmeleri için özel bir çaba harcanması yerinde olur. Sürekli değerlendirme: Fazla ça-
lışma, çalışma biçimi değişimi, fiziksel şartlardaki değişmeler, ekonomik veriler vb. değişkenlerin güvenlik 
sistemine ve DOGY’ne etki edeceği varsayılmalı ve sistem bu değişkenlere göre sürekli olarak izlenip düzen-
lenmelidir. “Ramak kaldı” ve diğer kaza habercileri için verimli bir raporlama sistemi kurulması, nedenlerin 
tanımlanması, düzeltme yapılması, yaygın bir biçimde iletişim kurarak çalışanlarla bunların paylaşılması, yö-
netim sistemindeki sorunlu alanların, zayıf halkaların düzeltilmesini sağlar. Kısa yollardan kaçınma: DOGY 
sürecinin tüm adımlarının tanımlanmasından ve ölçme parametrelerinin belirlenmesinden sonra, uygulamalar-
da kısa yollar oluşturmamak gerekir. Belirlenen adımların tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Veri toplama: 
Yönetim düzenli olarak sahada olmalı, ilk kademe çalışanların süreci nasıl algıladıklarını özel olarak sorulacak 
sorularla fark etmeye çalışmalıdır. Böylece güven oluşturmaya yönelik geliştirme ve eklemeler yapmak üzere 
gerekli olan veri toplanmış olur. Çoklu iletişim yolları bulma: Her hangi bir sürece katkı sağlamak ancak 
iletişim zincirinin içinde olmakla mümkün olur. İletişim zincirinin bir halkası olan insanlar kendilerini sisteme 
bağlı hissederler. İletişim yollarının neler olacağı konusunda da çalışanların kendilerinden fikir alınması gere-
kir. Devamlılığın sağlanması için yapılandırılmış geri bildirim sağlanmalıdır. Gözlemler, güvenli davranış ve 
durumlarla ilgili anında ve sözel olarak geri bildirim yapılmalıdır. Örnek olucu liderlik: Yöneticilerin DOGY 
sisteminde örnek olucu liderlik yapmaları gerekir. Sağlıklı bir kültürel değişim için herkesin, yöneticilerin, 
işgücünün ve organizasyonun davranışının beraberce değişmesi gerektiği açıktır (Borbidge,D.J.,2006). Önle-
yici yaklaşımlar kullanan şirketler geleneksel yaklaşımda olduğu gibi güvensiz davranışlara, kaza ve yaralan-
malara değil, iyi ve doğru yapılan uygulamalara, ramak kala olaylarının raporlanması gibi önleyici olana odak-
lanmalı ve bunları tüm çalışanlarla paylaşmak ve doğru yapılan işleri ödüllendirmek için fırsat yaratmalıdırlar.   
DOGY sürecinde eğitimler, tüm çalışanların davranışçı yaklaşımı anlamaları, benimsemeleri ve gözlem - ge-
ribildirim teknikleri/becerilerini uygulayabilir hale gelmeleri için oldukça önemlidir. Kuşak gözlemcilerinin ve 
takım liderlerinin eğitimi ise, konunun doğal liderleri olmaları bakımından daha da önemlidir. DOGY’nin 
davranışçı yapısına dikkat çekmek üzere yapılacak kuvvetli bir başlangıç etkinliği (kick off), sahada yerleşti-
rilecek sistemin adımlarının o sahaya göre tasarlanması önemlidir. Bu yöntem,  “Planlı davranış kuramından 
yararlanan bir dizi sistematiği işletme ortamına taşır.   Gözlem sürecinin yapılandırılması, gözlem alanları - 
gözlem süreleri - gözlem sıklığı ... vb uygulama prosedürlerinin tanımlanması gözlem formları, gözlem ve 
analiz rehberlerinin tanımlanması ve eğitim uygulamaları tamamlanınca saha gözlemlerinin başlatılması söz 
konusudur. DOGY için planlanan çalışmaların, felsefe ve ilkelerinin, umulan yararın ve hedeflerin, çalışanlar-
dan beklenen katılım ve katkının duyurulması kritik önemdedir. Davranışçı yaklaşımın gündemini yaratmak, 
canlı tutmak için kampanyatif bir yaklaşımla projeye özgü isim, logo, tema ve mesajları tasarlamak, görsel 
iletişim olanaklarını kullanmak da oldukça önemlidir. İlk kuşak gözlemcilerin seçiminde çalışma ortamında 
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kendisine hürmet edilen, iletişimi kuvvetli, güler yüzlü, değişime açık, kanaat liderliği yapabilecek, orta kı-
demde üretim çalışanları arasından gözlemciler seçilmelidir. Sonuç: Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi 
(DOGY), riskli davranışların azaltılması, güvenli davranışların benimsetilmesi amacıyla, psikolojideki davra-
nışçı yaklaşımın temel varsayımlarından hareket eder. Davranışçı kurama göre, davranışların sonucu davranış-
ları şekillendirir. Olumlu sonuçlar elde ettiğimizde aynı durumla (tetikleyici) karşılaştığımızda aynı davranışı 
sergileriz (pekiştirici), olumsuz bir sonuç elde ettiğimizde aynı durumla karşılaştığımızda o davranıştan vazge-
çer yerine bir başkasını seçeriz (caydırıcı). Ayrıca, DOGY sosyal bilişsel kuramın gözlem ve geribildirim tek-
niklerinden riskli davranışların azaltılmasında yararlanır. Davranış odaklı güvenlik yönetimi; çalışanların da 
sürece katıldığı, sonuçlarının ölçülebildiği, işe yararlılığı ispatlanmış bir süreçtir ve işletmeler tarafından özel-
likle güvenli davranış alışkanlıklarının yerleştirilmesinde önem kazanmaktadır. (Sulzer-Azaroff,B., 
Austin,J.,2000) Diğer taraftan, güvenlik kültürü, güvenlik iklimi olguları da İSGYde gittikçe daha çok önem 
kazanmaktadır. Her işyerinin kendine özgü iş yapma biçimi ile oluşan güvenlik kültürü, davranışların temelini 
oluşturan değerler ve inançlarla şekillenmektedir. Güvenlik kültürü olgusu, davranış odaklı güvenlik yönetimi-
ni de bu yönde etkilemekte ve çalışanın insanca özelliklerini vurgulayan “değer odaklı” ya da “insan odaklı” 
iş güvenliği gibi yeni isimler almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi, Sağlık ve Güvenlik Kültürü, Davranış Odaklı Gü-
venlik Yönetiminin Sürdürülebilirliği
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRME 
METODOLOJİLERİNDEN L TİPİ MATRİS ve BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Emel ADIYAMAN1,   Savaş AYBERK2

1-2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  
Van / Türkiye

Öz: Giriş: İş sağlığı ve güvenliğinde işveren ve çalışanların tehlikelerden korunması için risk analizi ve de-
ğerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin temel dayanağını risk de-
ğerlendirmesi oluşturmaktadır. Risk değerlendirmesi kapsamlı bir tanımlama süreci risk analizi ve risk tespit-
lerinden oluşur. Bu sürecin uygulama biçimi risk değerlendirmesi yapılırken kullanılan yöntem ve tekniklere 
dayalıdır. İş sağlığı ve değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan sistematik yöntemlerden biri de Matris (L 
Tipi Matris) yöntemidir. Bir riskin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet 
derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek bir risk ölçüm değeri elde edilir. Matris matematikte genel bir açıkla-
mayla toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosu olarak tanımlanır. Matematiksel işlemlerde kullanı-
lan çok farklı matris tabloları vardır ancak risk analizi yöntemi olarak L Tipi Matris tabloları kullanılmaktadır. 
Amaç: İş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetiminin amacı insanların yaralanması, sağlığının bozulması, bunla-
rın birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek olaylar ve durumlar karşısında en geçerli ve en doğru bilgilerin 
toplanarak tedbir alınması amacıyla güvenlik ağı kurmaktır. Bu güvenlik ağı sayesinde bir olayın ve duru-
mun meydana gelme olasılığı ile meydana geldiği taktirde oluşturacağı sonuçların şiddetinin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. Risk yönetimiyle insanların hayatı ve çevre güvenliğiyle ilgili risklerin değerlendirmesi ve 
kontrol edilmesine yönelik politikaların geliştirilip uygulanması hedeflenmektedir. Bu çalışmada Matris L Tipi 
değerlendirme metodu seçilerek metal sektöründe faaliyet gösteren bir firmada; çalışma şartlarının düzenle-
mek, iş yerinde risk etmenlerini saptamak, saptanan risk etmenlerinin çalışanların sağlığına yapacağı etkileri 
değerlendirmek risk değerlendirmesi sonucunda daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması için 
öneriler geliştirmek, firmanın verimini artırmak, devletin ve firmanın iş kazası sebebiyle yaşayabileceği maddi 
kaybı önlemek ve firmada çalışanların memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yüksek riskli süreç-
lerde risk değerlendirmesi yapılmıştır.  Söz konusu riskleri azaltmak için faaliyetler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Kapsam: Metal ve plastik fabrikasında yapılan L Tipi Matris risk analizi sonucuna göre gerekli tedbirlerin ve 
güvenlik önlemlerinin alınması için tespit ve tavsiyeleri kapsamaktadır. Yöntem: Kişilere zarar veren olayla-
rın yanı sıra iş yerindeki makinalara tesisata ve tertibata zarar veren olaylara iş kazası denilmektedir. İş kazası 
bütün işyerlerinde karşılaşılması muhtemel olaylar içerisindedir. İş yerlerinin çalışanlarına güvenli huzurlu 
bir ortam sağlayabilmesinin tek yolu iş yerlerinde risk unsurlarının kaldırılmasından geçer .Bunu sağlamanın 
yolu risk analizlerinin yapılması, yaptırılmasıdır. Risk analizi neticesinde tehlikelerin her biri dikkate alınır bu 
tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkla doğabileceği bu risklerden kimlerin  nelerin ne şekilde 
zarar göreceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken sistemde mevcut olan kontrol tedbirlerine dikkat edilir. Top-
lanan bilgi ve veriler çerçevesinde analiz raporu oluşturulur. Analiz sonucuna göre riskler derecelerine göre 
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en yüksek risk derecesinden başlamak üzere kontrol tedbirlerinin alınması için sıralanır ve yazılır. İş yeri ve 
çalışma ortamı yasal mevzuata uygun hale getirilir, çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. Çalışma 
kapsamında bir metal ve plastik üretim fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği risk analizi alanında seçilmiş risk 
analizinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait ölçekler ve ortaya çıkabilecek riskin derecelendirilme-
si amacıyla Matris L Tipi kullanılmıştır. Yapılan risk analizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan Sicil Numarası 82447 olan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emel 
ADIYAMAN tarafından yapılmıştır. Firmanın hususi bilgileri etik kurallara uygun olmadığı için paylaşılma-
mıştır. Araştırmanın Problemi: İşletmede işyerinin kapatılmasını ve işin durdurulmasını gerektirecek ted-
birler ve güvenlik önlemleri alınmamış ve eksiklikler giderilememiştir. Araştırmanın Kısıtları: Araştırma 
yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden analiz yapılan işletmede düzenleyici faaliyetler ve alınabilecek 
önlemler ilgili birimlerle sınırlandırılmıştır. Bulgular:  İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi amacıyla 
yapılan bu çalışmada karar matrislerinden L Tipi Matris metal ve plastik üretimi yapan fabrikaya uygulan-
mıştır. Araştırmalar sonucunda, kişisel koruyucu donanımların eksik olduğu, elektrik tesisatındaki sorunla-
rın giderilmesi, kullanılan aletlerin koruyucusuz çalıştırılmaması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanlar 
arasında güvenlik kültürünün oluşturulması, çalışanların iş kazaları konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği, 
vurgulanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak tespit edilen eksiklikler giderildiği, belirlenen önlemler alındığı takdirde 
iş kazası riski azalacaktır. İşçilerin güvenli bir ortamda yüksek moral ve motivasyon ile çalışmaları sağlanacak 
netice olarak şirket daha verimli üretim yapar hale gelecektir. Aksi halde işletmede risk analizinde belirlenen 
tedbirler alınmadığı takdirde çalışanların karşılaşabilecekleri kazalar ve diğer tehlikeler sebebiyle iş durdurma, 
kapatma ve ruhsatlarına el koyma gibi durumlara düşülebilecektir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Sağlığı, Risk Değerlendirme

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Savaş AYBERK tarafından danışmanlığı yapılan Okan Üniversitesi İş 
Sağlığı ve Güvenliği Programı Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış yayınlanmış Emel ADIYAMAN’ın İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Analizi ve Metal Sektöründe Bir Uygulama konu başlıklı yüksek 
lisans tez çalışmasından üretilmiştir.
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TARIM ÇALIŞANLARININ PESTİSİTLERE MARUZİYET RİSKİ: AKUT PESTİSİT 
ZEHİRLENMELERİ VE ÖNLEME YOLLARI 

Emine Selcen DARÇIN1, Murat DARÇIN2, Gürdoğan DOĞRUL2, Murat ALKAN2

1Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye
2Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Pestisitler, insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimler üzerinde veya çevresinde bulunan 
veya yaşayan zararlılar ile besin maddelerinin, üretimi, hazırlanması, depolanması ve tüketimi aşamalarında 
besin değerlerini azaltan veya yok eden böcek, kemirici, yabani ot, mantar ve toprak kurdu gibi zararlıları en-
gellemek, etkilerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bir başka 
deyişle; pestisitler ya da zirai tarım ilaçları, zararlı böceklerin tarımsal ürünlerin büyümesi ve verimliliği üze-
rindeki etkisini önlemek için çiftçiler tarafından kullanılan kimyasallardır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO)’nun tanımına göre pestisitler, insan veya hayvanlarda oluşabilecek hastalıkları taşıyıcı, gıdala-
rın, tarımsal ürünlerin, ahşap ve ahşap ürünlerinin veya hayvan yemlerinin, üretimi, işlenmesi, depolanması, 
taşınması veya pazarlanması sırasında, bu uygulamaları olumsuz etkileyecek her türlü zararlının önlenmesi, 
yok edilmesi veya kontrol altına alınmasına yönelik madde ya da madde karışımları veya hayvanlar üzerinde 
veya vücutlarında bulunabilecek böcekler, örümceğimsiler ve diğer zararlıların kontrol altına alınması ama-
cıyla kullanılan maddeleri ifade eder. Pestisitler, ürün zararlılarıyla ve yabani otlarla mücadele ederek ürünü 
korur. Böylece verimi artırma yoluyla ürünün kullanılabilirliğini, kalitesini, güvenilirliğini artırarak fiyatını 
çiftçilerin ve tüketicilerin yararına avantajlı hale getirir. Pestisitler zehir olarak tasarlandıkları için çoğunlukla 
zararlı etkileri olumlu olanlara ağır basmakta ve insan vücudu ile diğer canlı organizmalar için çok tehlikeli 
olabilmektedirler. Dünya sağlık örgütüne göre her yıl 3 milyon kişi pestisit zehirlenmesine maruz kalmakta, 
bunlardan 250 000’i ölmektedir. Çevre ve sağlık açısından yarattığı riskler yönüyle yarardan çok zarar getiren 
yanlış/bilinçsiz pestisit kullanımının sonuçlarından biri olan akut pestisit zehirlenmeleri özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde ölüm ve hastalıkların önemli bir kısmından sorumludur. Akut pestisit zehirlenmeleri Türkiye’de 
de önemli bir halk sağlığı problemidir. Önemli bir halk sağlığı problemi olan pestisit zehirlenmelerinin büyük 
bir kısmı çalışma ve ev yaşamının birbirinden ayrılamadığı tarım sektöründe olmaktadır. Amaç: Bu çalışma-
nın amacı; meydana geliş şekli, nedeni, etkilenenlerin özellikleri, maruziyet yeri ve zamanı gibi kontrol ve 
önleme programlarının planlanması için önemli parametreler yönünden tarım sektöründe pestisit zehirlenme-
lerine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Kapsam: Çalışmada seçilmiş illerin (Çukurova Bölgesi: Adana-
Mersin-Osmaniye) kırsal kesimlerinde meydana gelen pestisit kaynaklı zehirlenmeler olay raporlarına göre 
incelenerek analiz edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, ‘pestisitlere bağlı zehirlenme olayları’ olay raporlarına 
dayanılarak incelenmiştir. Tarımla ilişkili olan olaylar 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: Pestisit zehirlenmeleri tüm zehir-
lenme vakaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Mağdurlarının önemli kısmı tarım ilaçları ve hayvan sağlığı 
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ürünlerinden zehirlenmiştir. Beş ve daha küçük yaştaki çocuklar en riskli mağdur grubudur. Zehirlenmeler 
yaz döneminde daha yaygındır. Zehirlenmeye sebep olan pestisitlerin büyük çoğunluğu zirai uygulamalar 
için, önemli bir kısmı da evdeki haşere/böcek/karınca/farelerin öldürülmesi için kullanılan ürünlerdir. Sonuç: 
Güvenli pestisit kullanımı için bir dizi önlemler alınmalıdır. Bu ürünleri güvenli bir şekilde kullanmaları için 
alıcılara tavsiyede bulunmaları maksadıyla pestisitleri satanların, yeterli sayıda kalifiye personel çalıştırması 
sağlanmalıdır. Tüm pestisitler orijinal kaplarında onaylanmış ürün etiketleri ile birlikte saklanmalı, asla içecek 
şişelerine veya diğer benzer kaplara boşaltılmamalıdır. Ürün etiketindeki ve ürünle birlikte verilen herhangi bir 
güvenlik bilgi formundaki veya broşürdeki talimatlar her zaman iyi okunmalı ve anlaşıldığından emin olunma-
lıdır. Pestisitleri depolarken, kullanırken ve imha ederken insan sağlığını ve çevreyi korumak için tüm makul 
önlemler alınmalıdır. Tarım ilacı kullanan herkes bunun nasıl doğru uygulanacağıyla ilgili eğitim almalıdır. Pes-
tisit uygulama ekipmanları, düzenli olarak kalibre edilmeli ve makinelerin tipine göre belirli aralıklarla tekrar 
test edilmeli, hatalı uygulama ekipmanı kullanılmamalıdır. Talimatlarda belirtilen kişisel koruyucu ekipmanın 
kullanıldığından emin olunmalı, püskürtme işlemi sadece hava koşullarının riskli serpinti sürüklenmesini en 
aza indirmek için uygun olduğu zaman yapılmalıdır. Böcek ilacı uygulamaları hedef alanla sınırlı olmalı, 
uygulama yapılan bölgelere girilmesi engellenmelidir. Zirai ilaçları uygularken yemek yenmemeli, bir şey 
içilmemeli veya sigara kullanılmamalıdır. Deri ve kıyafetlere sıçrayan ilaçlar hemen yıkanmalıdır. Püskürtücü 
tankları aşırı doldurulmamalı, kullanmadan önce tüm kapaklar sağlamlaştırılmalı ve doğru bir şekilde kapatıl-
malıdır. Tüm pestisit kullanımının kaydı tutulmalıdır. Bu çalışmanın sonuçları, tarım çalışanları ve ailelerinin 
maruz kaldığı pestisit zehirlenmelerine ilişkin sunduğu bulgularla literatürdeki boşluğa orijinal bir katkı sağla-
maktadır. Tarım sektöründe önemli bir problem sahası olmaya devam eden pestisit zehirlenmelerini önlemek 
için çok daha güçlü çabalar gösterilmesi ihtiyacı bu araştırmada ortaya çıkmıştır. Pestisitlerin zarar vermesini 
önlemenin en kolay yolu eğitimdir. Tarım çalışanları bu böcek ilaçlarının risklerini ne kadar iyi biliyorlarsa 
pestisitleri güvenli kullanma konusunda da o oranda daha dikkatli olurlar. Bu araştırmada ortaya konan sonuç-
lar pestisitlerin güvenli depolanması, muhafazası, hazırlanması, kullanımı ve imhasını teşvik yönüyle tarım 
çalışanları ve ailelerinin akut pestisit maruziyetinin azaltılmasını hedefleyen uygulama ve eğitim stratejileri 
geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Pestisit, Tarım Çalışanı, Tarım İlacı, Zehirlenme
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GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN MAĞDUR OLDUĞU YAŞAM VE ÇALIŞMA 
KOŞULLARI KAYNAKLI KAZALAR: SEÇİLMİŞ 7 İL ÖRNEĞİ 

Emine Selcen DARÇIN1, Murat DARÇIN2, Murat ALKAN2, Gürdoğan DOĞRUL2 

1Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye
2Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Dünyada var olan 1,1 milyar tarım işgücünün yaklaşık 450 milyonunu sürdürülebilir tarımsal üre-
timin kalbi olarak tanımlanan mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. Türkiye’deki tarım işgücünün de yak-
laşık yarısını mevsimlik tarım işçilerinin karşıladığı tahmin edilmektedir. Geçici ve gezici tarım işçiliği olmak 
üzere iki tür mevsimlik tarım işçiliği çalışma sistemi bulunmaktadır. Mevsimlik gezici tarım işçisi kavramı, 
asıl ikamet ettiği yerde gece kalmayan, göç ettiği yerde mevsimlik veya işin doğasına bağlı geçici süre tarım 
işçisi olarak istihdam edilen, bu amaçla geçici mesken kuran ve sezon bitimi evlerine dönenleri ifade etmekte-
dir. Geçici tarım işçileri ikamet ettikleri yerlerde ya da yakınlarında başkalarının tarımsal arazilerinde saatlik, 
günlük ya da iş periyoduna bağlı olarak çalışırlarken, gezici tarım işçileri kısa süreli göçe bağlı olarak hane 
halkıyla birlikte bulundukları yöreden ayrılıp yeni iş alanlarına gelerek çalışmaktadırlar. Mevsimlik tarım iş-
çileri tüm dünyada, sağlıksız yaşam ve barınma koşulları, yetersiz beslenme, kaza ve yaralanmalara yatkınlık, 
üreme sağlığı sorunları, tarım ilaçları ve diğer olumsuz etkilere maruziyet, aşırı sıcak ve soğuk gibi olumsuz 
çevresel koşullarda çalışma zorunluluğu, sosyal hizmetlere ve sağlık hizmetlerine erişmede yoksunluk gibi 
çalışma yaşamının en kötü şartlarına maruz kalan ve sosyal dışlanmanın bütün boyutlarını yaşayan özel bir risk 
grubu olarak ele alınmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri uygun olmayan şekillerde yolculuk yapmak zorunda 
bırakıldıklarından dolayı her birçok mevsimlik tarım işçisi trafik kazalarında yaşamını kaybetmekte veya ya-
ralanmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin uygun olmayan barınma ve beslenme sorunları da önemli bir sosyal 
yaradır. Tarım işçilerin çocukları çalışma döneminde eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmaktadırlar. 
Olumsuz çalışma koşullarında maruz kalınan kimyasallar mevsimlik işçilerle birlikte ailelerini de etkilemek-
tedir. Amaç: Tarımsal üretimin kalbi olan mevsimlik gezici tarım işçilerinin karıştıkları kazalar konusunda 
ne yazık ki ulusal düzeyde güvenilir bir istatistiki veri bulunmamaktadır. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin 
çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabaların sonuca ulaşmasında doğru ve yeterli verilerin 
ortaya konulması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı seçilen 7 il (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, 
Eskişehir, Bolu, Kütahya) kırsalı örneğinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin olumsuz yaşam, barınma ve ta-
şınma koşulları kaynaklı maruz kaldıkları kaza türlere ve nedenlerini inceleyerek bir değerlendirme sunmaktır. 
Kapsam: Çalışma sadece seçilen illerin kırsal alanlarında çalışan gezici mevsimlik işçileri kapsamakta olup, 
diğer işçiler ve kaza dışı olaylar bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Sınırlıklar: Bu çalışma mevsimlik işçilerin 
maruz kaldıkları kaza karakteristikleri hakkında seçilmiş iller örneği ölçeğinde bazı değerli bulgular ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte çalışmanın bazı sınırlıkları mevcuttur. Çalışma, seçilen belirli illerde (Bursa, 
Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Kütahya) sınırlı zaman diliminde (2009-2013 yılları) yürütülmüş-
tür. Seçilen örneklem illerin tüm kırsalını kapsamasına rağmen, farklı tarım tür ve özelliklerini ihtiva eden 
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diğer coğrafyalar hesaba katıldığında, çalışmada elde edilen bulgular ülke çapında genellemede kullanılmak 
için diğer araştırmalarla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Yöntem: Mevsimlik gezici tarım işçilerinin kır-
sal alanında 2009-2014 arasında mağdur olarak karıştıkları olayların raporları istatistiki olarak incelenmiştir. 
Veriler kazanın türü, sebebi, sonucu ve zamanı, mağdurların yaş ve cinsiyeti ile diğer faktörler yönünden analiz 
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerli-
lik sağlanmıştır. Bulgular: Mevsimlik işçiler, olumsuz sağlık koşullarının oluşturduğu hastalıkların yanı sıra, 
pestisit zehirlenmesi, düşme, karbondioksit zehirlenmesi, boğulma, ezilme gibi potansiyel kaza tehlikeleriyle 
de sürekli iç içe yaşamaktadırlar. Bunlara ilave olarak bu dezavantajlı sosyal azınlık grubunun karşılaştığı en 
önemli risk, emniyetsiz ve aşırı kalabalık araçlarla yapılan taşıma faaliyetleridir. Ekim ve hasat dönemlerinde 
kazalar yoğunlaşmakta olup, taşımaya bağlı kazalar sabah 5-8 saatleri arasında, genel olarak kazalar da iş 
yorgunluğuna da bağlı olarak akşama doğru 15-19 saatleri arasında yoğunluk kazanmaktadır. On dört yaş altı 
grubun kazaya maruz kalma oranı da azımsanmayacak ölçüdedir. Bu durum mevsimlik işçilerin çocuklarının 
da risk altında bulunduğunu ve çocuk işçiliğinin hala yaygın olduğunu göstermektedir. Sonuç: Mevsimlik 
tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin farkındalığın artmasıyla bu özel risk grubunun olumsuz yaşam ve çalışma 
koşullarından kaynaklı kazalara maruziyeti önemli ölçüde azaltılabilir. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ta-
şınma, yaşam ve çalışma koşulları, maruz kaldıkları risk ve kazalarla ilgili daha detaylı veri toplama yoluyla 
yapılacak ilave çalışmalar, bu dezavantajlı grubun karşılaştığı risklerin ortadan kaldırılması için üretilecek 
politika ve eğitim programlarının geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Kaza, Tarım, Yaşam Koşulları



43

SÖZEL SUNUMLAR

TÜRKİYE’DE 1994-2016 YILLARI ARASINDA BELEDİYE ATIK GÖSTERGELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Eray YURTSEVEN1, C.Nihal YURTSEVEN2, Suzan DAL3, Feray Küçükbaş DUMAN4

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
2-3İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

4İstanbul Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İnsan yaşamının doğal bir sonucu olarak katı atıklar oluşmakta ve yaşam kalitesini yükseltmek 
için bu atıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Atıklar için çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Atık olgusunu 
“sahibinin istemediği ancak ekonomik değeri olan ve toplumun menfaati gereği toplanıp fen ve sanat kuralları-
na, bilimsel esaslara, mühendislik prensiplerine görebertaraf edilmesi gereken şeyler” biçiminde tanımlarken, 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde ise “katı atık”, “üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun hu-
zuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler 
ve arıtma çamuru” olarak tanımlanmaktadır. Değişen ve gelişen yaşam koşulları sonucunda insanların evsel, 
sosyal ve endüstriyel aktiviteleri sonucu oluşan katı atıkların doğru bir şekilde yönetimi önem kazanmıştır. 
Yakın zamana kadar yetersiz katı atık yönetimi uygulamalarından ortaya çıkabilecek çevresel tehlikelerin bo-
yutlarının iyi değerlendirilmemiş olması bir takım riskleri ortaya çıkmasına ve doğal olarak bu alana önem 
verilmesine neden olmuştur. Son yıllarda katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili 
uygulamaların gelişme göstermesi sürecinin hızlandığını görmekteyiz. Katı atıklar kaynaklarına göre Evsel 
Katı Atıklar, Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar (Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar), Tıbbi Katı Atıklar ve Özel Katı 
Atıklar olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Katı atık, tehlikeli atıklar, sıvı atıklar ve atmosferik gazlar 
haricindeki tüm atık maddeleri kapsayan çok genel bir kavram olmasına rağmen kentsel katı atıklar, mesken, 
ticari, kurumsal, inşaat-yıkım ve kentsel hizmetler gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. İnsan faaliyetleri so-
nucu oluşan katı atık sorununun giderilmesinde kullanılan yöntemleri düzensiz depolama, düzenli depolama, 
kompostlama, tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve yakma şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerdeki Hızlı nüfus artışı, endüstriyel gelişme ve kentleş-
me gibi olgular, kentlerinde katı atık sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar ise günümüze kadar kent-
lerde atık yönetiminde yaygın bir şekilde uygulanan toplama, taşıma ve depolamadan oluşan sistemlerin daha 
etkin ve yerinde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yerel yönetimlerce yürütülen ve katı atık yönetimi 
olarak adlandırılan bu hizmetlerin zaman içindeki değişiminin değerlendirilmesi  bu süreçler açısından faydalı 
olacaktır. Amaç: Bu araştırma Türkiye’deki tüm belediyeler tarafından toplanan atıkların 1994-2016 yılları 
arasındaki değişimin farklı parametrelere göre değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapı-
lan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan tüm belediyeler oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırma Türkiye 
İstatistik Kurumu 2017 yılı çevre istatistiği verileri ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya Türkiye’deki toplam 
1397 belediyeden toplanan veriler doğrultusunda hazırlanan; 1994-2016 yılları arasındaki toplam nüfus, top-
lam belediye sayısı, toplam belediye nüfusu, atık hizmeti verilen belediye sayısı, atık hizmeti verilen belediye 
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nüfusu, atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%), oluşan toplam belediye atık miktarı (Bin ton/
yıl), toplanan atık miktarı (Bin ton/yıl), Kişi başı ortalama atık miktarı (Kg/kişi-gün),  Bertaraf/geri kazanım 
yöntemleri ve belediye atık miktarı (Bin ton/yıl) değişkenlerinin zaman içindeki değişimi araştırılmıştır. Araş-
tırmadan elde edilen verilerin analizinde, SPSS (Statistical Package for Social Science) 13.0 programında basit 
istatistik işlemlere tabi tutularak (frekans ve yüzde olarak) yorumlanmıştır.  Bulgular:  1994 yılında Türkiye 
nüfusu 62.810.111 kişiden 2016 yılında 79.814.871 kişiye yükselmiş olup %27,07 oranında artış görülmekte-
dir. Toplam belediye nüfusu incelendiğinde 1994 yılında 47.597.657 kişi, 2016 yılında ise 74.911.343 kişi olup 
artış oranı %57.38’dir. Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı 1994 yılında %71 iken 2016 yılında 
%93’e çıkmıştır. Oluşan toplam belediye atık miktarı (Bin ton/yıl) olarak ölçüldüğünde 1994 yılında 23.448 
iken, %43.87 oranında artış göstererek 2016 yılında 33.763 olarak tespit edilmiştir.  Toplanan atık miktarı (Bin 
ton/yıl) olarak değerlendirildiğinde 1994 yılında 17.757, 2016 yılında 31.584 olup, 1994 yılı için belediyelerde 
oluşan atık miktarının %75.73’ü toplanırken, 2016 yılında bu oran %93.55 olarak gerçekleşmiştir.  Sonuç:  
Belediye nüfusundaki artış toplam nüfus artışına göre çok daha yüksek olduğundan, belediye atık yönetim 
sistemlerinin öneminin giderek artış göstermesi ve ortaya çıkabilecek halk sağlığı sorunlarının kontrol altına 
alınmasını kaçınılmaz olarak ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında ulaşılan veriler ışığında Türkiye’de be-
lediyeler tarafından ortaya çıkan atıkların yıllar içinde artan oranlarda kontrol altına alındığı değerlendirilmek-
tedir. 2016 yılında %93.55 gibi yüksek bir orana ulaşılmış olsa da, halk sağlığı açısından toplumun tamamını 
ilgilendiren bu tür önemli bir risk alanında ortaya çıkan atıkların tamamının belediyeler tarafından bertaraf 
edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Atık, Belediye, Halk, Sağlığı, Fakülte, Kültür, Tercih
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SAĞLIK KURULUŞARINDAN KAYNALANAN TIBBİ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
2010-2014 DÖNEMİ

Eray YURTSEVEN1, Suzan DAL2, C. Nihal YURTSEVEN3, , Feray Küçükbaş DUMAN4

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
2-3İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

4İstanbul Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Tıbbi atıklarla ilgili ülkemizdeki ilk yasal düzenlemenin 22/7/2005 tarihinde 25883 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği olup, 25/01/2017 tarihinde yönetmeliğin yeni 
şekli yayınlanmıştır. Tıbbi atıklar sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi sırasında ortaya çıkan atıklardır. Enfek-
siyon yapıcı atıkları, patolojik atıkları ve kesici-delici atıklar tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca tıbbi 
atıklar enfeksiyöz, kimyasal veya radyoaktif özellikte de olabilmektedirler.  Tıbbi atıkların, tehlikeli, tehlike-
siz, belediye veya ambalaj atıkları gibi diğer atıklar ile karıştırılmaması esastır. Bu nedenle atıkların çıktığı 
yerde ayrılması büyük önem taşır. Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan 
veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi atıkların, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak 
toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafı gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkla-
rın %75-80’i evsel niteliktedir. Geri kalan kısım enfeksiyöz atıklar, kesici-delici özellikteki atıklar, kimyasal 
veya farmasötik atıklar ve radyoaktif atıklardan oluşur. Hastane atıklarının ancak %5-10’unun enfeksiyöz 
atık olduğu belirtilmektedir. Tıbbi atıklar önemli bir çalışan sağlığı ve güvenliği riski kadar, çevrede yer alan 
diğer canlılar içinde büyük risk oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut 
sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli mortalite ve morbititeye neden olabilen hepatit B, hepatit C ve insan 
immün yetmezlik virüsüne (HIV) bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma açısından risk altındadır. Dünya 
Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında, her yıl yaklaşık 16 milyar enjeksiyon yapılmaktadır. Alınan tüm 
önlemlere ve uygulamalara rağmen, güvensiz enjeksiyonlar nedeniyle 33800 yeni HIV, 1.7 milyon hepatit B 
ve 315000 hepatit C enfeksiyonunun bulaştığı belirtilmektedir. Mevzuatımıza göre sağlık kuruluşları günde 50 
kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis etmekle, günlük 50 kilograma 
kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar 
tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek 
veya bu atıkları tıbbi atık toplama aracına vermekle yükümlüdür. Sağlık kuruluşları, atıklarının toplanması, 
taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Bu masraf genel katı 
atıkların taşınıp yok edilmesi 0.02-0.5 dolar tutarken, tıbbi işlem uygulanması atık maliyetini kilogram başına 
0.6-2 dolar arttırmaktadır. Amaç: Bu araştırma  2014 yılı sonu itibari ile faaliyette olan ve tıbbi atıklarını ayrı 
toplamak zorunda olan 1498 sağlık kuruluşunun 2010-2014 yılları arasındaki göstergelerinin değerlendirilme-
si amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan ve faaliyette 
olan 1498 sağlık kuruluşu oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırma Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı çevre 
istatistiği verileri ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya Türkiye’deki toplam 1498 sağlık kuruluşundan topla-
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nan veriler doğrultusunda hazırlanan; 2010-2014 yılları arasındaki sağlık kuruluşu sayıları, toplam tıbbi atık 
miktarı (kg/yıl) ve hasta başına ortalama tıbbi atık miktarı (kg/kişi) değişkenlerinin zaman içindeki değişimi 
araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, SPSS (Statistical Package for Social Science) 
13.0 programında basit istatistik işlemlere tabi tutularak (frekans ve yüzde olarak) yorumlanmıştır. Bulgu-
lar:  2010 yılında Türkiye de 1398 sağlık kuruluşundan 59.966.481 kg tıbbi atık toplanırken bu değer 2014 
yılında 1498 kuruluş için 74.495.046 kg olarak ölçülmüştür. 2014 yılı için toplanan tıbbi atığın, %68’i düzenli 
depolama sahalarında, %22’si belediye çöplüğünde, %10’u ise yakma tesislerinde bertaraf edilmiştir. Düzenli 
depolama sahalarında ve belediye çöplüklerinde bertaraf edilen tıbbi atıkların %84’ünün sterilize edildiği, 
%16’sının ise sterilize edilmediği hesaplanmıştır. Tıbbi atığın %23’ünün İstanbul, %11’inin Ankara, %7’sinin 
ise İzmir’deki sağlık kuruluşlarında toplandığı tespit edilmiştir. Hasta başına ortalama tıbbi atık miktarları (kg/
kişi) hesaplandığında 2010 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 0.14 kg/kişi, Özel hastaneler 0.25 kg/kişi, 
Üniversite hastaneleri 0.72 kg/kişi olarak tespit edilirken bu değerler 2014 yılı için sırayla 0.13, 0.28 ve 0.53 
kg/kişi olarak ölçülmüştür. Sonuç: Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geri kazanabilir atıkların 
değerlendirilmesi sağlık kuruluşlarının ekonomik kayıp yaşamaması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması 
bakımından önemlidir. Bu kapsamda, çalışanlar, hasta ve yakınları ve çevreye risk oluşturmadan hizmetlerin 
sürdürülebilmesi için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve ve-
rilen eğitimlerin sürdürülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atık, Belediye, Halk, Sağlık, Bertaraf
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MADEN SEKTÖRÜNDEKİ İSG FAALİYETLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ KARAR VERME 
METOTLARARIYLA ANALİZİ

Ercüment N. DİZDAR1,   Oğuz KOÇAR2,   Erkan ÇETİNER3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

3Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

Öz: Giriş: İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşul-
larının oluşturulması, İSG Yönetim Sistemleri ile mümkündür. Zira, konuyla ilgili verilerinin analizi sonra-
sı alınacak ciddi tedbir ve önlemlerin doğruluğu son derece önemlidir. Madencilik sektöründeki kaza sıklık 
oranları genellikle  belirli bir zaman aralığında meydana gelen kaza sayısı, “iş günü kaybı” ise “etki derecesi” 
olarak değerlendirilmekte olup, sektöre has geliştirilmiş kontrol grafikleri ile de takip edilmektedir. Son yıllara 
ait SGK kayıtlarına göre Kömür ve Linyit Çıkarılması, Metal Cevheri Madenciliği, Diğer Madencilik ve Taş 
Ocakları ile Madenciliği Destekleyici İşler kategorilerinin bileşimi olan Madencilik Sektöründeki yıllık kaza 
sayısı on binin üzerinde (12.884) olup, yaklaşık üçte birinin ölümle sonuçlandığı (381 ölümlü kaza) görülmek-
tedir. Yüz yirmi dokuz bine yaklaşan (128.962) sigortalı çalışanın bulunduğu maden sektöründe, Türkiye’de 
yaşanan iş kazalarının % 6,82’lik kısmı bu çalışma alanında meydana gelmektedir. Sektördeki Ölüm Hızı 
295/100 Bin, Kaza Hızı ise 10/100’dür. Genelde, Yerüstü Maden Sektöründeki iş kazalarında yaşanan iş günü 
kayıpları Beta Dağılımına göre; Yeraltı Maden Sektöründeki iş günü kayıpları ise Poisson, Üssel, Weibull ve 
Lognormal Dağılımlara göre modellenmektedir. Keza, sağlıklı istatistiksel analizler ile kaza olasılıkları belir-
lenerek İSG Performansında ciddi artışlar sağlanabilecektir. Bununla birlikte, iş kazaları verileri ile yapılacak 
risk değerlendirme ve etki analizlerine uygun Çok Değişkenli Karar Verme Metotlarının kullanımı zaruridir. 
Sektörde karşı karşıya kalınan tehlikeler göz önüne alındığında İSG konusunda ciddi uygulamaların gerekti-
ği görülmektedir. Amaç: Bu araştırmada, Çok Değişkenli Karar Verme Metotlarının yardımıyla madencilik 
sektöründe yaşanan iş kazalarının alınan İSG tedbirlerin yorumlanabilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan 
bu araştırmanın evrenini, açık ve kapalı maden ocaklarında meydana gelen yaralanmalı iş kazaları oluştur-
maktadır. Araştırma verilerinin toplanması ile analizi yaklaşık on sekiz ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma, 
ilgili bölgelerde madencilik sahasında son on yılda (2007-2016) yaşanmış yaralanmalı iş kazaları ile sınırlı 
tutulmuştur.  Yöntem: Çok Değişkenli Karar Verme Metotları ile sonsuz sayıda alternatifler arasından karar 
vericiye destek vermek amacıyla alternatif çözümler üretir. Problemlerin çözümü için geliştirilen metotlarda 
çok az ön bilgiye ihtiyaç duyan yöntemlerden, matematiksel programlama tekniklerine ve farklı amaçlar için 
çok geniş ön bilgiye ihtiyaç duyan metotlara kadar farklılıklar göstermektedir. Bu araştırmada, Madencilik 
Sektörünün son on senelik İSG tablosu, Çok Değişkenli Karar Verme Metotlarından Veri Zarflama Analizi 
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(Data Envelopment Analysis) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu sektörüne yönelik İSG faaliyetle-
rine yön verecek tarzda yorumlanmıştır. Bulgular: Türkiye’de Maden Sektöründe yaşanan iş kazalarına ilişkin 
göstergeler dikkate alınarak, Çok Değişkenli Karar Verme Metotları kullanılarak, son on seneye ait veriler, 
normalizasyonu sonrası analizi için bilgisayar destekli bir istatistik program kullanılmıştır. Maden Sektöründe 
ele alınan “Arama”, “İşletme”, “Ön İşletme” faaliyetlerine ait (5510 Sayılı Kanunun Kapsamında, İş Göre-
mezlik Ödeneğine Neden Olan İş Kazaları) verilerinde çıktı değişkeni olarak “işgünü kayıpları” ele alınarak, 
Veri Zarflama Analizi ile yorumlanmıştır. Sonuç: Araştırmada, maden sektöründe yaşanan iş kazaları sonucu 
geçici iş göremezlik sayıları kapsamında (zorunlu sigortalı sayısına göre) Veri Zarflama Analizi yapılarak, 
performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, CCR (girdi yönlü), CRS (çıktı yönlü), BBC (girdi 
yönlü) ve VRS (çıktı yönlü) performans ölçütlerine göre farklı modeller belirlenmiştir. Bu modellerin referans 
kümeleri ile artık değerleri ve girdi-çıktı ağırlıklarına göre çizelgeler oluşturulmuştur. Yapılan analize göre 
Maden Sektöründe İSG faaliyetleri açısından gözle görülür bir iyileşme ihtiyacı görülmektedir. Çünkü yapılan 
analiz açısından bakıldığında performansın ciddi oranda düşüklüğü gözlemlenmektedir. Analizde sektör içi 
etkinlik oranı % 57,8 olarak bulunmuştur. Etkinlik analizinde faktörler detaylı incelemesinde, İSG tedbirle-
rinin etkin kullanımı noktasında referans kullanım değerleri yetersiz bulunmuştur. Buna göre, etkin olmayan 
tedbirlerden ötürü, metan kaynaklı kazalar; uygun olmayan ve yeterli bulunmayan tahkimat, cebri havalan-
dırmadaki hatalar; gaz ölçümlerindeki yetersizlikler ile kişisel koruyucu kullanımında ihmaller saptanmıştır. 
Diğer yandan, yıllara göre Standardize İş Kazaları Oranlarında da (% 45,3) artışlar gözlemlenmiştir. Diğer 
taraftan, İSG faaliyet ve tedbirlerinin değerlendirmesinde eldeki istatistikî verilere bakarak Çok Değişkenli 
Karar Verme Metotları, dolayısıyla yeni analizlerin kullanımını mümkün kılacaktır. İSG politikalarında geçmiş 
yıllardaki uygulamalar incelenebilecek ve böylece geleceğe yönelik alternatifli çözümlere ulaşılabilecektir. 
Değerlendirmelerde objektif yöntemleri kullanmakla beraber ölçüt sayısının fazlalığı ve tutarlılığı, çalışmala-
rın yol gösterici olması açısından verimli olacaktır. Bu sayede İSG faaliyetlerinin gelişim süreci daha detaylı 
kontrol edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Maden Sektöründe İSG, Çok Değişkenlik Karar Verme Metotları, Sektörel Risk Değer-
lendirme, İSG Yönetim Sistemleri
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AĞIR İŞ KOLLARINDAKİ DEPOLAMA TESİS ÇALIŞANLARININ BEL AĞRISI 
PROBLEMLERİ

Ercüment N. DİZDAR1,   Oğuz KOÇAR2,   Erkan ÇETİNER3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

3Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

Öz: Giriş: Her türlü mal, eşya, ürün veya aracın depolanması veya muhafazası için kullanılan “Depolama 
Tesisleri”, maddelerin gerektiğinde kullanılmak üzere bulundurulduğu yerlerdir. Antrepolar, silolar, ambarlar, 
eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. Diğer yandan, özellikle kaldırma ve 
taşımada oluşan bel ağrıları (Low Back Pain), her insanın karşılaştığı umumi bir sorundur. Bel ağrıları, soğuk 
algınlığından sonraki ikinci en sık işe gitmeme sebebidir. Keza, üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en 
büyük işgücü kaybı yine bel ağrısından dolayıdır. Endüstrileşmiş ülkelerde iş ortamındaki etkenlere bağlı ola-
rak gelişen bel ağrısı, çalışanların en önemli ve en pahalı sağlık sorunları arasındadır. Ülkelerde bel ağrısı ve 
bel ağrısına bağlı sakatlık (Low Back Pain Disability), üretim kaybı, işe gidememe ve tazminat ödemeleri hızla 
artmaktadır. Maliyetlerdeki bu hızlı artış,  ülkelerin ekonomisini de tehdit eden bir durumdur. İstatistiklere göre 
bel ağrıları genellikle orta yaşlarda görülmekle beraber, tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Hem kadın ve hem 
de erkek, toplumun %80’inin bel ağrısı geçirdiği, 30-60 yaşlar arasında 1000 kişi başına 1400 işgünü kaybı 
olduğu, her yıl bel ağrısı nedeniyle 19 milyon doktor muayenesi, 200 bin bel cerrahisi girişimi uygulandığı 
yapılan istatistiksel çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, 60 yaşından sonra işçilerin %50’sinde alt 
bel ağrısı ortaya çıkmaktadır. Ağır iş kollarında çalışan 1000 işçiden 200’ünde bel travması görüldüğü görül-
mektedir. Dolayısıyla özellikle ağır iş kollarında çalışanların sıklıkla karşılaştığı bel ağrılarının sebeplerinin 
analizi ve alınması gereken Ergonomik ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerin göz önüne alınması 
gereklidir. Amaç: Araştırmada, ağır iş kollarının Depolama Tesis çalışanların sıklıkla maruz kaldıkları bel ağ-
rılarının sebeplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırma, Depolama Tesislerinin bulunduğu ağır 
sanayi çalışanları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması ile istatistiksel analizi yaklaşık dokuz ay sürmüştür. 
Sınırlıklar: Çalışma, 2010-2016 arası ağır iş kollarındaki depolama tesisleri çalışanlarının maruz kaldığı bel 
ağrısı şikayet ve tedavi konularından mütevellit sağlık bilgileri ile kısıtlı tutulmuştur. Yöntem: Araştırmada 
yedi senelik depolama tesis çalışanlarının bel ağrılarının yer aldığı sağlık verileri oluşturmaktadır. Elde edilen 
betimleyici veriler, istatistiksel paket programlarda analiz edilmiştir. Veriler içerisinden “Oswestry Bel Ağrısı 
Engelliği Anketi”nde (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, OLPQ) yer alan “ayakta durma”, 
“oturma”, “yürüme”, “eğilme” “elle taşıma”, “kaldırma”, “iş yoğunluğu”, “ağrı konsantrasyonu”, “ağrı se-
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viyesi” gibi bilgilerin de elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bu değişkenlerin analizi için bilgisayar 
destekli istatistik programı kullanılmıştır. Veriler faktörlere ayrılarak, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way 
Analysis of Variance, ANOVA) ve İki Yönlü Varyans Analizi (Multivariate Analysis of Variance, MANOVA) 
ile değerlendirilmek suretiyle, olası anlamlı farklılıkların varlığı tespit edilmiştir. Anlamlı farklılıkların olduğu 
durumlarda, bunun hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının tespiti için “Çoklu Karşılaştırma Teknikle-
ri” (Multiple -Post Hoc- Comparisons Techniqes) kullanılmıştır. Bulgular:  Yaklaşık % 82,4’ün erkeklerden 
oluşan verilerde, en rahatsız edici postürün statik ayakta durma (% 38,4) olduğu görülmüştür. Ayakta durma 
postürünün bel ağrısıyla ilişkisi incelendiğinde, aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu (F= 8,837; p=0,00) gö-
rülmüştür. Benzer durum kaldırma (F= 6,718; p=0,00) ve elle taşıma (F= 5,018; p=0,00) işlerinde de görül-
müştür. Sabit postür süresi ile bel ağrısının arasında anlamlı bir ilişki (F= 9,928; p=0,00) olduğu görülmüştür. 
Keza, sabit postür süresi (F= 4,841; p=0,00) ile sık olarak öne eğilme hareketlerinin (F= 3,492; p=0,00) bel 
ağrısı konsantrasyonuna etkisi anlamlı çıkmıştır. Sabit postürde bulunma süresindeki artışının, bel ağrısını 
artırdığı görülmüştür. Diğer yandan ağır kaldırma işleri (F= 4,731; p=0,00) ve elle taşıma işlerinin (F= 5,282; 
p=0,00) de ağrı konsantrasyonunu etkilediği görülmüştür. İşin hem ağır ve hem de çoğu zaman elle (F= 6,847; 
p<0,001) ya da ayakta (F= 4,582; p<0,001) yapılıyor olması ile ağrı konstantrasyonu arasındaki ilişkilerde de 
anlamlı farklıklar tespit edilmiştir. Post Hoc Testlerinde, bulunan farklılıkların genellikle kontrol grubu lehinde 
gerçekleştiği görülmüştür. Post Hoc Testlerinde, genelde postürel yanlışlıklar ile dezavantajlarının, bel ağrısı 
arasında (grup ortalamalarında) önemli farklar, anlamlı ilişkiler  olduğu (F= 6,743; p<0,001) gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Bel ağrısının en yaygın nedeni kas ve bağların aşırı gerilmesidir. Gerilmeye bağlı zorlanma, dizleri 
bükmeden öne eğilme, ağırlık kaldırma ya da taşıma, dönme gibi uygun olmayan pozisyonlarda oluşmuşsa 
daha da önemlidir. Kas zorlanmasında ağrı genellikle beldedir, bel hareketleri kısıtlanmıştır. Çalışmada, ve-
rilere ait birçok değişkenin bel ağrıları ile etkileşim içerisinde olduğu görülmüştür. Sırasıyla, uzun süre sabit 
ayakta bulunma postürü ile  kaldırma ve elle taşıma ve sık eğilme işlerinin, bel ağrılarına maruziyetin önemli 
sebepleri olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla malzemelerin taşınması, kaldırılması, depolanması ve istiflenme-
sinde mekanik araçlar kullanılması gibi tüm Ergonomik tedbirlerin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Depolama ve Taşıma, Postür, Bel Ağrısı, Sektörel Risk Değerlendirme
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EKRANLI ARAÇLARA BAKMA SENDROMUNUN RİSK ANALİZİ

Ercüment N. DİZDAR1,   Oğuz KOÇAR2,   Muharrem ÜNVER3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

3Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabük / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Mühendislik Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: İçeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü cihazın 
“ekranlı araç” olarak tanımlandığı günümüz bilgisayarının, çalışma, dinlenme ve hatta eğlence sektörlerine 
kadar hayatın tüm alanlarına girmiş olması, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Çalışma alanların-
daki ergonomik yetersizlikler veya uyumsuzluklar, çalışanın sağlığını olumsuz etkilemekte, iş motivasyonu ve 
dolayısıyla çalışma verimini de düşürmektedir. Teknolojinin insanlığa sunduğu ve yaşamımızı kolaylaştıran 
tüm bu aletler, aslında insan vücudu ile yer kürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozmaktadır. Zira günlük 
kullanıma girmiş bu aletlerin elektromanyetik alanları, insan vücudundakilerden çok daha fazladır. Bilgisayar 
ve tablet gibi sürekli elektromanyetik alan üreten cihazların kullanım sıklıklarının, görme sağlığı üzerindeki 
etkileri önemlidir. Bu bağlamda, işi gereği sürekli ekrana bakmak durumunda olanların maruz kaldıkları riskin, 
yani “Ekranlı Araçlara Bakma Sendromunun” görme sağlığına etkisinin risk analizi gerekmektedir. Amaç: Bu 
araştırma, çalışma hayatında ofis gibi sürekli ekranlı araç (bilgisayarlı) kullanımının, bireysel görme ve göz 
sağlığı arasından etkileşiminin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
evrenini on sekizi kamu ve on ikisi özel sektörden olmak üzere toplam otuz  işyeri  çalışanı oluşturmaktadır. 
Çalışmanın örneklemini bu kurumlardan rasgele yöntemle seçilmiş 982 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma 
verilerinin toplanması ve analizi yaklaşık on bir ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma, ekranlı araçlarla olan 
çalışmalar baz alınarak, ekranlı araçlarla çalışanlarla-çalışmayanların (görme ve göz sağlığı vb) bilgileri ile 
sınırlı tutulmuştur. Yöntem: Araştırmada beşi “tanımlayıcı” (Descriptive Statistics) diğerleri “çıkarımsal” (In-
ferenial Statistics) analizde kullanılmak üzere toplam 20 maddeden oluşan 5’li Likert Ölçekli Anket kulla-
nılmıştır. Anket sorularında, bilgisayar (ekranlı araç) kullanımının göz ve görme sağlıklarını etkileyebileceği 
düşünülen faktörlerin analizine matuf:  “kullanım durumu”, “kullanım süresi ve sıklığı”, “dinlenme molaları”, 
“göz rahatsızlıkları”, “ekran koruyucu ve gözlük kullanım durumu”, “görme kaybı ve tedavisi” gibi farklı de-
ğişkenlerin analizi amaçlanmıştır. Katılımcılar, ofis (bilgisayarlı ortam) çalışanları ile bilgisayarsız ortam ça-
lışma alanlarından rastgele yöntemle (Random Selection) seçilmiştir. Araştırmada derlenen bilgiler bilgisayar 
destekli bir istatistik programında, Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis) sonrasında, Tek Yönlü Varyans 
Analizi (One-Way Analysis of Variance, ANOVA), İki Yönlü Varyans Analizi (Multivariate Analysis of Va-
riance, MANOVA) ve gruplar arasında farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için 
de “Çoklu Karşılaştırma Teknikleri” (Multiple -Post Hoc- Comparisons Techniqes) ile incelenmiştir. Anket 
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soruları ve verilen cevapların yeterliliği ve tutarlığı için yapılan Güvenilirlik Analizinde (Guttman-Cronbach 
Alpha) “α değeri” (her bir soru için) 0,814 ve (tüm sorular için Toplam Güvenilirlik Değeri) ise 0,892 olarak 
(güvenilirliği yüksek derecede) bulunmuştur. Bulgular:  Yaklaşık % 53,2 ile bayanların ve % 32,16 ile 26-30 
yaş grubun oluşturduğu katılımcıların, ofiste (bilgisayar ekranlı) çalışanların çoğunluğunun (% 76,86) beyaz 
yakalı; ofis dışı çalışanların ise çoğunluğunun (% 69,93) mavi yakalılardan oluştuğu anlaşılmıştır. ANOVA 
ile elde edilen bulgulara göre, işleri gereği sürekli ekranlı çalışma yapanlar (etkileşim-test-deney grubu) ile 
ekransız çalışanlara (kontrol grubu) göre, göz sağlığı bakımından anlamlı bir farkın varlığı tespit edilmiştir. 
Sürekli bilgisayarlı çalışmanın görme bozukluğuna etkisi olduğu (F= 5,635; p=0,00) sonucuna ulaşılmıştır. 
Bilgisayar başında geçirilen sürenin, görme rahatsızlıkları arasındaki farklılık incelendiğinde, bu fark istatistik 
olarak anlamlı (F= 9,212; p=0,00) bulunmuştur. Bilgisayarlı çalışma sıklığı ile görme rahatsızlıkları arasında 
(F= 6,835; p=0,00), diğer taraftan dinlenme molaları ile görme rahatsızlıkları arasındaki ilişki de anlamlı (F= 
3,292; p=0,00) bulunmuştur. Koruyucu ekran ile gözlük kullanımının göz rahatsızlıkları ile ilişkisi incelendi-
ğinde de, istatistiksel olarak anlamlı (F= 2,056; p=0,00) bulunmuştur. Diğer yandan, MANOVA sonuçları da 
ANOVA sonuçlarına benzer çıkmıştır. Örneğin, ekranlı ortamda çalışanlar arasında, ekran koruma kullananla-
rının kullanmayanlara göre anlamlı bir farklığı (F= 4,814; p<0,001) tespit edilmiştir. Ayrıca, ekran korumasız 
bilgisayarlarda çalışanların, bulanık görme (F= 3,294; p<0,001) ile kısık gözle bakma (F= 5,039; p<0,001) ra-
hatsızlıkları arasında ayrı-ayrı anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Yapılan Post Hoc Testlerinde, bu farklılıkların 
çoğunlukla kontrol grubu lehinde gerçekleştiği görülmüştür. Post Hoc Testlerinde, genelde bilgisayarsız çalı-
şanların sürekli bilgisayar ekranı ile çalışanlar arasında görme sağlığı bakımından (grup ortalama puanlarında) 
önemli farklar, anlamlı ilişkiler  olduğu (F= 10,431; p<0,001) gözlemlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, 
katılımcılara ait birçok değişkenin (bilgisayar ekranı önünde çalışma durumu, çalışma süresi, çalışma sıklığı, 
dinlenme araları, korunma yöntemleri vb) görme sağlığı arasında etkileşim olduğu saptanmıştır. Bilgisayar 
başında uzun süre bulunmaktan mütevellit, önceleri göz yorgunluk ve göz ağrıları ile ileri aşamalarda (sıra ve 
ağırlığına göre) yanma, batma, kuruluk hissi; bulanık görme, gözleri kısarak bakma, odaklanma zorluğu ile il-
tihap, kepeklenme ve baş ağrısı rahatsızlıkları gibi göz kusurlarının varlığı tespit edilmiştir. Bilgisayar başında 
açıkgözle çalışanlarda ayrıca miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurlarının açığa çıktığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekranlı Araçlarla Çalışma, Ekranlı Araçlara Bakma Sendromu, Bilişsel Ergonomi, Risk 
Değerlendirme
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BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM  FAKTÖRLERİNİ DEĞERLENDİRESİ

Feray Küçükbaş DUMAN1,C.Nihal YURTSEVEN2, Suzan DAL3, S.Bora CAVUSOGLU4, Eray YURTSEVEN5 

1İstanbul Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, İstanbul / Türkiye
2-3-4İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüz çalışma hayatında iş kazaları ve işçi sağlığı sorunları artan boyutları ile endişe verici 
düzeylere ulaşmış olup, bu durum insan gücünde ve verimlilikte kayıplara neden olmaktadır. Hem iş sağlığı 
ve güvenliği hem de işletmelerde istenen düzeyde verimliliğin sağlanabilmesi açısından çalışma ortam koşul-
ları büyük önem taşımaktadır. Çalışma ortamı, işgörenlerin hem fiziksel hem de psikolojik anlamda refahını 
etkileyebilecek çok sayıda faktör barındırmaktadır. Bu sebeple, çalışma ortam koşullarının fiziksel ve psiko-
lojik açıdan çalışanda rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan, toz, ısı, nem, havalandırma, aydınlatma ve benzeri 
sorunların çözümlenmiş olması gerekmektedir. Çalışanların verimli bir şekilde çalışması, çalıştıkları ortamda 
kendilerini rahat hissetmelerine bağlıdır. İşletmelerde çalışanların refahı, çalışanların gereksinimlerinin gözö-
nünde bulunduran iş ve çalışma sistemlerinin tasarlanması ile sağlanabilir. Yetersiz havalandırma, aydınlat-
ma, ısıtma gibi çalışma ortamının fiziksel koşullarındaki uygunsuzluklar çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını 
olumsuz yönde etkiler. İş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan kötü çalışma koşulları çalışanlarda motivas-
yon kaybına ve verimlilik düşüşlerine sebep olmaktadır. Çalışma koşulları, çalışan sağlığını tehdit eden faktör-
lerin yanı sıra iş kazasına sebebiyet veren unsurları da barındırmaktadır. Bu sebeple, çalışanın işini yapmasını 
elverişsiz hale getirebilecek risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması iş 
sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenliğini korur nitelikte bir 
çalışma ortamını sağlamak işverenin sorumluluklarındandır. Amaç: Çalışmamız belirlenen bir plastik fabrika-
sında mavi yakalı çalışanların,, çalışma ortam koşullarını değerlendirmelerini ve buna bağlı olarak ortaya çık-
ması muhtemel sağlık risklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Kapsam: Çalışmanın evrenini mavi yakalı 
olarak görev yapan 100 çalışanın bulunduğu bir plastik fabrikasında gerçekleştirilmiş olup, örneklem seçimi 
yapılmamıştır. 01-15 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, plastik sektöründe 
görev yapan mavi yakalı 100 çalışan üzerinde yapılması planlanmış olup, 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan veriler, ilgili literatürlerin taranması sonucunda oluşturulan anket aracılığıyla toplanmış-
tır. Soru formunda mavi yakalı çalışanların demografik verilerinin yanı sıra, çalışma ortamını değerlendiren 19 
soru, likert skalayla toplanmıştır. Katılımcılar, her bir ortam faktörü için; “ çok memnunum (5 puan), memnu-
num (4 puan), fikrim yok (3 puan), memnun değilim (2 puan), hiç memnun değilim (1 puan)”  ifadelerinden 
en uygun olanı seçmişlerdir. Bir katılımcı tüm sorulara toplamda en yüksek 95, en düşük 19 puan vermiştir. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, SPSS (Statistical Package for Social Science) 13.0 programında 
betimleyici istatistikler ve t-testi analizi uygulanmış olup, p<0.05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edil-
miştir. Bulgular: Çalışanların yaş ortalaması 36,53±7,53 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %42(n=29) ka-
dın ve %58(n=40) erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Kadın/erkek çalışanların yaşları arasında anlamlı bir fark 
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bulunmamaktadır(p<0,05). Katılımcıların öğrenim durumları incelendiğinde; %24,6 İlköğretim(n=17), %66,7 
Lise (n=46) ve %8,7 Lisans(n=6) mezunu oluşturmaktadır. İşyeri ortam faktörlerinin tümü dikkate alınarak 
yapılan puan hesaplamasında en yüksek 77, en düşük 34 puan olarak belirlenmiştir. Araştırmamızda, 44 mavi 
yakalı çalışan en az memnun olduğu ortam faktörünü toz olarak belirtirken, 42 çalışanda gürültüden rahat-
sız olduğunu ifade etmiştir. Çalışanların, çalışma ortamındaki memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 49 kişi 
“yöneticiler ve iş arkadaşları ile olan ilişkileri”, 41 kişi “vardiyalı çalışmayı”, 36 kişi de “yeterli aydınlatma”  
parametrelerinden çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. Kadın çalışanların ortam faktörleri konusundaki 
memnuniyet puan ortalaması “ 55,59±9,24”, erkek çalışanların memnuniyet puan ortalaması “ 57,45±9,05” 
olup, istatistiksel açıdan aralarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05). Çalışanların eğitim durumuna 
göre ortam faktör puanları incelendiğinde ilköğretim mezunu olan 17 kişinin puan ortalaması “57,52±9,43”, 
lise mezunu 46 kişinin puan ortalaması “55,10±8,30” ve lisans mezunu 6 kişinin puan ortalaması “66,16±9,55” 
olarak hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olup 
(p=0,016) bu farkın lise ve lisans mezunu çalışanlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sonuç:  Araştırma 
sonucunda çalışmaya katılan mavi yakalılar arasında en az memnun olunan ortam faktörleri toz ve gürültü 
olması, çalışanların bu konudaki duyarlılıklarını ortaya koymaktadır. Tozun sağlık üzerinde hem kısa hem de 
uzun vadeli etkileri olabilmektedir. Kısa süreli etkiler arasında gözlerin tahriş olması, boğazda yanma hissi, 
öksürme veya hapşırma sayılabilir. Amfizem, kronik obstrüktif hava yolu hastalıkları (KOAH) veya astım gibi 
solunum hastalıklarına sahip olanlar için, kişinin belirli tozlara maruz kalmasındaki küçük artışlar bile belirti-
leri kötüleştirebilmektedir. Ortam toz ölçümlerinin periyodik olarak takip edilmesi, havalandırma sistemlerinin 
aktif olarak çalıştırılması ve belki de en önemlisi, önerilen bu uygulamaların yapıldığına dair bilgilendirme-
nin çalışanlarla paylaşılması, iş verimliliği ve motivasyonu arttırıcı yönde etki oluşturacağı düşünülmektedir. 
Gürültü herkesi etkileyen bir sorun olmakla birlikte, yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun süre bu-
lunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde ortam gürültü düzeyinin ölçülmesi, gerekli ise kişisel koruyucu donanımların çalışanlara 
dağıtılması ve bu ekipmanların kullanılmasının denetlenmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından vazgeçilmez bir 
unsur olarak önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Çalışma Ortamı, Çalışan, Gürültü, Toz, Ölçüm
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Öz: Giriş: Teknolojik gelişmelerle birlikte üretim süreçlerinde insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına rağ-
men bazı üretim basamaklarında halen çalışan emeğine dayalı işler mevcuttur. Bu çalışmalarda ergonomik 
açıdan önem taşıyan temel konulardan biri çalışma duruşlarıdır. Bunlar genellikle sabit vücut hareketi ve güç 
gerektiren işler olup, diğer risk faktörlerini de içeren tekrarlayıcı işlerdir. Üst üste tekrarlı hareketleri içeren 
işler yorucu olmaktadır. Tekrarlı hareketler az güç gerektiren hareketler olsa bile hareketin sürdürülebilme-
si için düzenli çaba göstermek gerekmektedir. İnsanın çalışma esnasında vücut duruşunun ve hareketlerinin 
doğruluğu, kişinin iş yaşamının ne kadar sağlıklı geçeceğinin göstergelerindendir. Çalışanların görevlerini ya-
parken çok sayıda tekrar gerektiren işler yapması kas –iskelet rahatsızlıkları için risk oluşturmaktadır. Uygun 
ve doğru olmayan duruş ve hareketlerin tekrarlı olarak yapılması sonucunda kas - iskelet sistemi hastalıkları 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum çalışan, işveren ve de devlet açısından kayıplara sebep olmaktadır. Tekrar-
lı hareketlerin sebep olacağı sağlık problemlerinin, çalışanın moral, motivasyon ve performansına etkisinin 
yanında ülke endüstrisine ve ekonomisine etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bel ağrısı mes-
leksel kas-iskelet sistemi hastalıkları arasında en sık görülen rahatsızlık olmakla beraber; çok sayıda hastalık 
çalışma hayatında karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıkların meydana gelmesi bakımından en önemli iki faktör 
tekrarlayan hareketler ve zorlanmalar (repetetive strain injuries) ile birikimli travmalardır (cumulative trauma 
disorders). Bu faktörler sonucunda kaslarda, eklemlerde, tendonlarda, kemik yapılarda değişiklikler olmakta 
ve bu değişiklikler çeşitli klinik tablolar halinde uzunca süren çalışma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Amaç: 
Çalışma mavi yakalı çalışanlarda, çalışma pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel sağlık riskleri-
nin incelenmesini amaçlamaktadır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini bir plastik fabrikasında mavi 
yakalı olarak görev yapan 100 çalışanın tümü oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılmamış olup, çalışma 
1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, plastik sektöründe görev yapan 
mavi yakalı 100 çalışan üzerinde yapılması planlanmıştır. Çalışma toplam (N=69) katılımcı ile gerçekleşti-
rilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, ilgili literatürlerin taranması sonucunda oluşturulan anket aracılığıyla 
toplanmıştır. Soru formunda mavi yakalı çalışanların demografik verilerinin yanı sıra, çalışma pozisyonlarını 
değerlendiren 7 adet sorudan oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, SPSS (Statistical Pac-
kage for Social Science) 13.0 programında betimleyici istatistikler ve t-testi analizi uygulanmış olup, p<0.05 
istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların % 42 (n=29) kadın ve %58 (n=40) 
erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışanların yaş ortalaması 36,53 +/ - 7,53 olarak bulunmuş olup, kadın çalı-
şanların yaş ortalaması 34,75 +/- 6,55, erkek çalışanların yaş ortalaması ise 37,82 +/- 8 olarak hesaplanmıştır. 
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Kadın/erkek çalışanların yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p<0,05). Katılımcıların öğrenim 
durumları incelendiğinde; %24,6 İlköğretim (n=17), %66,7 Lise (n=46) ve %8,7 Lisans (n=6) mezunu oluş-
turmaktadır. Kurumda çalışma yılı incelendiğinde; kadın katılımcıların kurumda çalışma yılı 5,12 +/- 4,75 yıl, 
erkek katılımcıların kurumda çalışma yılı 7,47 +/- 5,17 yıl olarak hesaplanmış olup, aralarında anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır. Buna karşın, katılımcıların toplam çalışma hayatındaki süreleri incelendiğinde; kadınların 
8,72 +/- 5,84 yıl, erkeklerin ise  14,68 +/- 8,34 yıl olarak bulunmuş olup, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
tespit edilmiştir (p<0,002). Katılımcıların çalışma pozisyonları incelendiğinde; %85,5 ‘ i (n=59) tekrarlayıcı 
iş yaptığını, %72,5’ i (n=50) bel ve/veya sırtı zorlayan iş yaptığını, %89,9’ u  (n=62) oturarak çalışmadığını 
ve %29‘ u (n=20) sık sık omuz hizasının üzerinde 20 kg‘dan fazla yük kaldırdığını belirtmiştir. Ayrıca,  katı-
lımcıların %95,7’si (n=66) vardiyalı çalışmakta olup, % 92,8 ‘i (n=64) sürekli/çoğunlukla ayakta çalıştığını 
ve %15,9‘ u (n=11) eller yukarıda çalıştığını belirtmiştir. Çalışma pozisyonları ile ilgili veriler, vücut duruşu 
ve hareketlerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini gözler önüne sermektedir. Sonuç: Çalışma sonunda mavi 
yakalı çalışanların büyük çoğunluğunun lise mezunu oldukları tespit edilmiş olup, bu kişilerin özellikle hizmet 
içi eğitim ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile sağlık ve güvenlik bilgi düzeylerinin arttırılması gerektiği 
düşünülmektedir. Çalışma hayatındaki süreler incelendiğinde, diğer alanlarda olduğu gibi bizim çalışmamızda 
da erkeklerin çalışma hayatındaki süresi kadınlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu açıdan kadınların 
çalışma hayatına daha aktif olarak katılması ve bu konuda yasal teşviklerin daha fazla uygulanması gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu sonucu çalışanların cinsiyete göre yaş ortalaması açısından fark olmaması da desteklemek-
tedir. Çalışanların sürekli ayakta çalışmakta olduklarını belirtmeleri özellikle alt ekstremitelerde yorgunluk ve 
konforsuzluk, şişlik, venoz dönüşte bozukluklar, bel ağrısı ve tüm vücutta yorgunluk gibi sağlık sorunlarına 
neden olabileceği; bu şikâyetlerin gerek çalışan gerekse de işletmede verimliliğin azalmasına neden olacağı 
düşünülmektedir. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için belli periyodlarla mutlaka dinlenme molası verilmeli, 
bu molalarda çalışanların yapmaları gereken rahatlama hareketlerinin, hizmet içi eğitimlerde anlatılması ge-
rekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mavi Yaka, Ayakta Çalışma, Hizmet İçi Eğitim, Sağlık Şikâyetleri
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ECZANELERDE KULLANILAN ZEMİN KAPLAMALARININ YÜZEY SÜRTÜNME 
KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE GÜVENLİK SINIFLAMASININ YAPILMASI

Gültekin COŞKUN1, Gencay SARIIŞIK2, A. Sabri ÖĞÜTLÜ3

1Cumhuriyet Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Sivas / Türkiye

2-3Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa / Türkiye

 

Öz: Bu çalışma, 5378 sayılı engelliler hakkında kanun ile erişebilirlik kapsamında kamu kurumları başta ol-
mak üzere topluma açık ve kapalı alanlarda yaya yüzey zemin kaplamalarının özellikle ıslak ortamda kaymaz 
hale getirilmesi hukuken zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla eczahanelerde zemin kaplaması olarak kullanılan 
doğal taş, seramik, pvc ve laminat zemin kaplamalarının kullanıldığı görülmektedir. Eczahanelere gelen kişi-
lerin hem merdivenlerde hem de içeride güvenli hareket edebilmeleri için yaya yüzey zemin kaplaması olarak 
kullanılan bu malzemelerin kayma risklerinin belirlenmesinde etken olan yüzey sürtünme katsayılarının belir-
lenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada iki ortamda (kuru-ıslak) DIN 
51131:2014-03 ile EN 13893 standardına göre çalışan taşınabilir (mobil) ölçekli GMG 200 test cihazı kullanı-
larak zemin kaplamalarının döşendikleri mekânlarda dinamik sürtünme katsayıları ölçülmüş ve Wuppertaler 
Sınıflaması dikkate alınarak zemin kaplamalarının güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Yapılan tüm ölçümlerde 
genel olarak zemin kaplamalarının yüzey sürtünme katsayılarının çok düşük bunun paralelinde ise kayma po-
tansiyellerinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eczahanelerde hem çalışanların hem de ilaç almaya gelen 
hastaların daha emniyetli hareket edebilmeleri için kuru ve ıslak ortamda kullanılan zemin kaplamalarının 
standartlara uygun yüzey özelliklerinde seçilmesi önerilmektedir. Giriş: Eski çağlarda, dayanıklılığı sebebiyle 
sanatsal alanlarda kullanılan doğal taşlar, günümüz inşaat sektöründe ve mimarisinde hastane, otel, okul, oto-
gar, metro, , havuz, restoran, süpermarket gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu topluma açık ve kapalı birçok 
alanda farklı ortamlarda zemin kaplaması olarak kullanılmaktadır. Doğal taşların zemin kaplama malzemesi 
olarak kullanılmasında, dikkat edilecek özelliklerinden biri de kayma risklerinin belirlenmesidir. Zemin kap-
lamalarının kayma risklerinin belirlenmesinde önemli faktörlerden biriside yüzeyin sürtünme katsayısıdır 
(Grönqvıst 1995; Rowland vd, 1996; Kim 1996; Chang 1999; Manning vd, 1998). Kayma vakaları, ortam, 
kirleticiler (su, yağ, donma, toz), çevresel faktörler, yetersiz zaman, ısı ve aydınlatma, ayakkabı, zeminin özel-
likleri ve kişi de dâhil bir ya da birden fazla sebepten kaynaklanır (Kim 2001).  5378 sayılı engelliler hakkında 
kanun ile erişebilirlik kapsamında kamu kurumları başta olmak üzere topluma açık ve kapalı alanlarda yaya 
yüzey zemin kaplamalarının özellikle ıslak ortamda kaymaz hale getirilmesi hukuken zorunlu hale gelmiştir. 
Bu amaçla eczahanelerde zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taş, seramik, pvc ve laminat zemin kapla-
malarının kullanıldığı görülmektedir. Eczahanelere gelen kişilerin hem merdivenlerde hem de içeride güvenli 
hareket edebilmeleri için yaya yüzey zemin kaplaması olarak kullanılan bu malzemelerin kayma risklerinin 
belirlenmesinde etken olan yüzey sürtünme katsayılarının belirlenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada eczahanelerde yay yüzey zemin kaplaması olarak kullanılan malze-
melerin kayma risklerinin belirlenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılarak standartlara uygun çözüm öneri-
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lerin inşaat ve mimari sektörüne sunulması ve eczahanelerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ma-
teryal ve Metod: Doğal taş, seramik, pvc ve laminat son yıllarda inşaat sektöründe ve mimaride yaya yüzey 
kaplama malzemesi olarak eczahanelerde kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlarda hastaların ve müşterilerin 
kayma sonucu oluşan kazaları en aza indirmek ve daha güvenli zeminler oluşturmak amacıyla, Doğal taş, se-
ramik, pvc ve laminat gibi malzemelerin kuru ve ıslak ortamda kayma risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Yaya yüzey zemin kaplamalarının döşendikleri mekânda kayma risklerinin belirlenmesinde etken olan dina-
mik sürtünme katsayılarını belirlemek adına farklı özelliklerde ve farklı standartlara göre çalışan birçok test 
cihazları bulunmaktadır. Bu çalışmada, yaya yüzey zemin kaplamalarının dinamik sürtünme katsayılarının tam 
olarak belirlenmesinde modern ve yüksek kaliteye sahip taşınabilir (mobil) DIN 51131:2014-03 ve EN 13893 
standardına göre çalışan ve 200 değişik Zemin kaplamasının sürtünme katsayısını ölçen GMG 200 test cihazı 
kullanılmıştır. GMG 200 test cihazı Alman GTE şirketi tarafından geliştirilmiş taşınabilir (mobil) özellikte ve 
ölçümleri tekraranabilir, güvenilir elektronik bir test cihazıdır. Alman sağlık ve güvenlik makamlarınca tavsiye 
edilmektedir. Avrupa’da birçok ülkede zemin kaplamalarının sürtünme katsayısının belirlenmesinde kullanılan 
bir test cihazıdır. GMG 200 test cihazı tasarımı, mekanik ölçüm ve elektronik ölçüm tekniklerinin bir kayma 
gövdesinde birleştirilmesine dayanır, böylece tek bir sistem bileşeni ile ölçme sistemi elde edilir. Test cihazı 
altına takılan ve ayakkabı altlığını temsilen 3 farklı türde değiştirilebilir özellikte kullanılan özel kaydırıcılar 
sayesinde zeminde yürüyüş etkisi yaratarak zeminin dinamik sürtünme katsayısını ölçmektedir. Lastik pabuç-
lar cinslerine göre kodlanmış olup cihaz tarafından otomatik olarak algılar ve ekranda gösterir ve ilgili ölçüm 
değeri ile birlikte kaydeder. Opsiyon olarak, kaydırıcı sistem özel malzeme gerektiren durumlar için kaydırıcı 
malzeme donatılmadan da tedarik edilebilir ve daha sonra yerleştirilebilir. Deney ve Verilerin Değerlendiril-
mesi: Bu amaçla Sivas ilinde bulunan on farklı eczahanede kuru ve ıslak ortamda yaya yüzey zemin kaplama 
malzemesi olarak kullanılan farklı türde ve özellikte yaya yüzey zemin kaplamalarının dinamik sürtünme 
katsayısı ölçümleri yapılmıştır. Zemin kaplamalarında ölçümler aynı yüzeyde ve farklı iki yönde yapılarak 
dinamik sürtünme katsayısı (DCOF) değerleri elde edilmiştir. Ölçüm sırasında cihazın yürüme mesafesi bu 
çalışmada 90 cm olarak ayarlanmıştır. Islak ölçümlerde pabuç ve ölçülecek yol ölçüm başlamadan 10 dakika 
öncesinde nemlendirilmiş ve sonrasında kuru ölçümdeki gibi yüzeylerin dinamik sürtünme katsayısı (DCOF) 
ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sürtünme katsayılarının güvenlik sınıflamasının yapılmasında ise standardın 
temel aldığı Wuppertallar Güvenlik Tabelası (SKIBA 1997 ve LEHDER 2011) sınıflaması bu çalışmada kulla-
nılmıştır. Sonuçlar ve Tartışmalar: Ülkemizde topluma açık ve kapalı alanlarda ıslak ve kuru ortamlarda 
zemin kaplamalarında kullanılacak malzemelerin hangi sınıflamada olacaklarına dair bir standart yoktur. Buna 
karşın birçok bakanlığın ilgili oldukları alanlarda zemin kaplamalarının su geçirmeyen, kırık, çatlak, kaygan 
olmayan malzemeden ve yıkanabilir özelikte olması yönetmeliklerle belirtilmiş fakat zemin kaplamalarının 
hangi sınıflama içerisinde olacakları hakkında net bir bilgi verilmemiştir. Zemin kaplamalarında uygun yüzey 
işleminde malzeme kullanılmamasından dolayı, kayma sonucu meydana gelen iş kazalarında sosyal güvenlik 
kurumu ve özel sigorta şirketleri hem ekonomik olarak hem de işgücü bakımından zarara uğratılmaktadır. 
SGK ve ilgili kurumların ellerinde gerekli bilgi ve belge olması halinde zemin kaplamalarından kaynaklanan 
kazalar sonucunda bu kurumların yapmış oldukları tüm masraflar işverenden veya ilgili kurum veya kuruluş-
tan tahsil edilebilecektir. Erişilebilirlik; “yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmek ve bunlar-
dan yararlanabilmek” anlamına gelmektedir. Bu nedenle özellikle son dönemde Aile ve Sosyal Politikalar 
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Bakanlığının 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı “Engelliler Kanunu” erişilebilirlik standartlarına uygun 
olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası verilmesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddele-
ri kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve 
umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 7 Temmuz 2013 tarihine kadar engellilerin erişebilir ligine uygun 
duruma getirilmesini emrediyor. Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanların gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerine standartlara uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir tespit için 1.000 
TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarına standartlara 
uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir tespit için 5.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para 
cezası kesilecektir denilmektedir. İdari para cezalarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Erişi-
lebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihli  28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında her il’de vali başkanlığında “Erişilebilirlik İzleme ve De-
netleme Komisyonları” kurulmuştur. Bu komisyonların 7 Temmuz 2015 tarihine kadar ek süre verme veya 
idari para cezası kesme yetkisi bulunmaktadır. İzleme ve denetleme çalışmaları engellilerin yoğun kullandık-
ları alanlardan başlayarak yapılacak olup şikâyet durumları öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır denil-
mektedir. Bugün itibari ile bu yasal süreç başlatılmış olup, ilgili kurumların bu yönetmelik çerçevesinden de-
netimlerini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bireylerin erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan uygu-
lamalar için mahkemeye verme hakkı bulunmakta olup, zemin kaplamalarının ıslak ya da kuru ortamda kaygan 
olması hainde erişilebilirlik standartlarına aykırı olduğu için en kısa sürede bu döşemelerin kaydırmaz hale 
getirilmesi zorunludur. Aksi halde cezai müeyyideye uygulanabilmektedir. Eczahanelerde zemin kaplaması 
olarak kullanılan malzemelerin kuru ve ıslak ortamda DIN 51131 standardı dikkate alınarak DCOF değerleri 
ölçülmüş ve sınıflaması yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında eczahanelerde zemin kaplaması olarak cilalı 
yüzey işleminde ve serbest plaka boyutunda doğal taş ve seramiklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu zeminler 
üzerinde ıslak ortamda elde edilen DCOF değerlerinin, kuru ortamda elde edilen DCOF değerlerinden daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde son dönemde çıkan yönetmelikler ve erişebilirlik kapsamında zemin 
kaplamalarının kuru ve ıslak ortamlarda kaymaz özellikte zemin kaplamalarının kullanılması zorunlu hale 
gelmiştir. Bu nedenle ölçüm yapılan on farklı eczahanede hem çalışanların hem de hastaların daha güvenli 
hareket edebilmeleri için eczahanelerde cilalı yüzey işleminde seramik ve doğal taşların kullanılması son de-
rece sakıncalı ve uygun değildir. Kullanılması halinde hem hastaların hem de çalışanlar açısında büyük oranda 
risk taşımaktadır. Bu nedenle eczahanelerde kullanılan zemin kaplamalarının güzel gözükmesi veya kolay te-
mizlenmesi gibi faktörler göz ardı edilerek öncelikle hem hastaların hem de çalışanların zemin kaplamaları 
üzerinde daha rahat hareket edebilmeleri için sürtünme katsayısı yüksek malzemelerin kullanılması önerilmek-
tedir.

Anahtar Kelimeler:  Doğal Taş, Seramik, Laminat, Pvc,  Sürtünme Katsayısı, İş Güvenliği, Zemin Güvenliği,  
Kayma Riski
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2013-2016 YILLARINDA HEMZEMİN GEÇİTLERDE MEYDANA GELEN TREN KAZALARININ 
ANALİZİ

Gürdoğan DOĞRUL1,  Murat DARÇIN2,  Murat ALKAN3, 

1-2-3 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Ekonomik olması nedeni ile tercih edilen bir ulaşım şekli olan demiryolu ulaşımı, ulaşım şekilleri 
içerisinde havayolu taşımacılığından sonra en emniyetli ulaşım şeklidir. Tren kazaları ise, otomobil kazaları ile 
karşılaştırıldığında daha az görülmekle birlikte daha ölümcül olmaktadır. Tren kazaları çoğunlukla, demiryol-
ları ile karayollarının kesişme noktaları olan hemzemin geçitlerde meydana gelmektedir. Kazalar hemzemin 
geçitlerde trenin araca çarpması ve trenin şahsa çarpması şeklinde meydana gelmektedir. Hemzemin geçitler-
deki tren kazalarının nedenleri; hemzemin geçitlerin yeterince kontrol altına alınmamış olması ve kontrolsüz 
hemzemin geçitlerde karayolu taşıt sürücülerinin dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak trenlerin fren mesafesini 
dikkate almaksızın geçitlere girmeleridir. Çünkü bir trenin fren mesafesi karayolu aracının fren mesafesin-
den daha uzundur ve durdurduktan sonra yeniden hızlanması için büyük enerji ve zaman harcanmaktadır. Bu 
durum dikkate alındığında hemzemin geçitlerde karayolu trafiği trenlerin geçişini beklemelidir. Bu nedenle 
karayolu araç sürücüsü hemzemin geçide yaklaşırken hızını düşürmek ve kurallara uymak zorundadır. Amaç: 
Bu çalışma; ülke genelinde 2013-2016 yılları arasında hemzemin geçitlerde meydana gelen toplam 129 tren 
kazasına ait kaza verilerini analiz ederek birbirleriyle ilişkili faktörleri tanımlamayı, kazaların nedenleri ve et-
kileyen faktörleri değerlendirerek alınması gereken tedbirleri geliştirmeyi ve kazalarda ölüm ve yaralanmaları 
azaltacak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Bu çalışmada 2013-2016 yılları arasında tüm ülke-
de meydana gelen 39’u ölümlü toplam 129 demiryolu hemzemin geçitlerinde meydana gelen kazalara ait kol-
luk tarafından tutulan kaza tespit tutanaklarındaki veriler incelenmiştir. Demiryollarında meydana gelen tren 
kazaları bu araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Sınırlılıklar: Bu çalışma ülke genelinde, 2013-2016 
yılları arasında hemzemin geçitlerde meydana gelen trafik kazalarıyla sınırlıdır. Demiryolu kazaları araştırma-
ya dahil değildir. Yöntem: Ülke genelinde, 2013-2016 yılları arasında hemzemin geçitlerde meydana gelen 
23’ü ölümlü toplam 129 trafik kazasına ilişkin kaza verileri analiz etmek amacıyla veri madenciliği yöntemi 
kullanılmıştır. Yıllardır birçok bilimsel araştırmada kullanılan bir teknik olan Veri Madenciliği, büyük veri ta-
banlarındaki verileri analiz ederek, kullanışlı örnekleri tanımlayabilmektedir. Veri madenciliği modellerinden 
biri olan birliktelik kuralları; büyük veri kümeleri arasında birliktelik davranışlarını bulmaya yaramaktadır. 
Kazaları analiz etmek için de uygun bir model olan birliktelik kuralları, veri yığınları içindeki bilinmeyen 
ilişkileri açığa çıkararak, kazaların azaltılması için alınacak tedbirler konusunda karar verme ve öngörü için 
temel teşkil edecek sonuçlar sağlayabilmektedir. Kolluk tutanaklarındaki tren kazalarına ait veriler bu yöntem-
le analiz edilmiştir. Bulgular: Hemzemin geçitlerde meydana gelen ve trenlerin karıştığı 23’ü ölümlü toplam 
129 trafik kazasına 33 kişi hayatını kaybetmiş, 260 kişi ise yaralanmıştır. Kazalarda ölen 33 kişinin; 16’sı şoför 
ve 17’si yolcudur. Hemzemin geçit kazalarını oluş şekilleri bakımından incelediğimizde; % 71,318 ile yandan 
çarpmanın ilk sırada olduğu ve bunu %13,178 ile yoldan çıkmanın takip ettiği; araç sayısı bakımından % 79,07 
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ile iki araçlı kazaların ilk sırada olduğu ve bunu % 15,504 ile tek araçlı kazaların takip ettiği; sürücülerin eğitim 
durumu bakımından % 42,636 ile yüksekokulun ilk sırada olduğu ve bunu % 32,558 ile lise mezunlarının takip 
ettiği görülmektedir. Aylardan % 34,109 ile aralık, günlerden % 34,884 ile cumartesi öne çıkmaktadır. Sonuç: 
Bu çalışmada 2013-2016 yılları arasında meydana gelen 39’u ölümlü toplam 129 demiryolu hemzemin geçit 
kazası incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda tren kazalarının azaltılması için; hemzemin geçitlerde görüş 
mesafesinin düzenlenmesi, kot farkının giderilmesi, işaret levhaların ve uyarı çizgilerinin çizilmesi, yayaların 
hemzemin geçitlere erişimlerinin düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca kara taşıt sürücülerinin trenlerin 
durma mesafesinin uzun olduğu ve durması için zaman gerektiği gibi teknik bilgiye sahip olmalarının kazala-
rın azalması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Hemzemin Geçit, Tren Kazası
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2013-2016 YILLARI ARASINDA AMBULANSLARIN KARIŞTIĞI KAZALARIN ANALİZİ

Gürdoğan DOĞRUL1,  Murat ALKAN2, Murat DARÇIN3

1-2-3 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile 
trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları olarak tanımlanan geçiş üstünlüğüne sahip ambulansların, 
görevleri sırasında neden olduğu kazalardan sıklıkla trafiğin diğer üyeleri ve yayalar etkilenmektedir. Ayrıca 
sağlık kuruluşuna yetiştirilmesi gereken hastaların ve kazazedelerin de hayatı tehlikeye girmektedir. Ambu-
lans sürücülerinin kuralları ihlal etmelerine neden olabilen “geçiş hakkı” veya “geçiş üstünlüğü” düşünceleri, 
kazaların oluşumunda önemli bir etkendir. Ayrıca ambulanslardaki uyarıcı sistemlerinin acil olgular dışında 
kullanılması, trafikteki sürücülerde ani reaksiyonlar oluşturarak, kazalarda artışa neden olabilmektedir. Amaç: 
Bu araştırmada, Türkiye genelinde 2013 ile 2016 yılları arasında şehir dışında meydana gelen ambulansların 
karıştığı 148 trafik kazasını analiz ederek ilişkili faktörleri tanımlamayı ve ambulans kazalarından kaynakla-
nan ölüm ve yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Bu çalışmada Türkiye 
genelinde şehir dışında, 2013-2016 yılları arasında ambulansların karıştığı trafik kazaları kolluk tarafından 
tutulan trafik kazası tespit tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Şehir içinde meydana gelen am-
bulans kazaları bu araştırmanın kapsamı dışındadır. Sınırlılıklar: Bu çalışma Türkiye genelinde kolluk tarafın-
dan tutulan 2013 ile 2016 yılları arasında şehir dışında meydana gelen 146 ambulans kazasına ait trafik kazası 
tespit tutanaklarındaki bilgilerle sınırlıdır. Yöntem: 2013 ile 2016 yılları arasında şehir dışında meydana gelen 
ambulans kazalarına ilişkin kaza verilerini analiz etmek amacıyla veri madenciliği yöntemi kullanılmıştır. 
Yıllardır birçok bilimsel araştırmada kullanılan bir teknik olan Veri Madenciliği, büyük veri tabanlarındaki 
verileri analiz ederek, kullanışlı örnekleri tanımlayabilmektedir. Veri madenciliği modellerinden biri olan bir-
liktelik kuralları; büyük veri kümeleri arasında birliktelik davranışlarını bulmaya yaramaktadır. Kazaları analiz 
etmek için de uygun bir model olan birliktelik kuralları, veri yığınları içindeki bilinmeyen ilişkileri açığa çıka-
rarak, kazaların azaltılması için alınacak tedbirler konusunda karar verme ve öngörü için temel teşkil edecek 
sonuçlar sağlayabilmektedir. Bulgular: İncelenen 146 ambulans kazasının 2’si (% 1,351) ölümlü, 144’ü (% 
98,649) ise yaralamalıdır. Bu kazalarda 1’i sürücü, 1’i yolcu olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 395 kişi 
ise yaralanmıştır. Yaralanan 395 kişinin; 258’i yolcu, 130’u sürücü ve 7’si yayadır. Ambulans kazalarının % 
73,649’u yolun kavşak olmayan kesiminde meydana gelmiştir. Ayrıca % 52,027’si viraj olmayan düz yollarda, 
% 47,973’ü ise virajlarda meydana gelmiştir. Araç sayıları açısından kazalar incelendiğinde % 50,676’sı tek 
araçlı, % 47,297’si iki araçlıdır. Yani ambulans kazalarının yarınsından biraz fazlası ambulansların devril-
mesi, savrulması, takla atması, yoldan çıkması, yayaya veya bir cisme çarpması şeklinde tek taraflı meydana 
gelmiştir. Kazaya karışan şoförlerin eğitim durumları incelendiğinde % 41,216 ile lise mezunların ilk sırada 
olduğu görülmektedir. % 21,622’sinin eğitim durumu belirsiz, % 16,216’sının ise yüksekokuldur. Kazaların 
oluş şekillerine bakıldığında ise, % 28,378’inin yandan çarpma, % 25,676’inin yoldan çıkma, % 14,865’inin 
devrilme, savrulma, takla atma şeklinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. Sonuç: Kaza sonrası kurtarma zin-
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cirinin en önemli halkası olan ambulansların yaralıları en kısa sürede ve güvenli bir şekilde sağlık kuruluşuna 
götürmesi istenmektedir. Çünkü trafik kazasına bağlı ölümlerin önemli bir kısmı kaza sonrası hastaneye nakil 
sırasında ve sonrasında meydana gelmektedir. Nakil süresinin kısaltılmasının trafik kazalarına bağlı ölümleri 
ciddi oranda azaltacağı bilinmektedir. Ancak bu nakil esnasında ambulansların kazaya karışması, yaralıların 
hayatını tehlikeye attığı gibi yeni yaralanma ve ölümlere de sebep olabilmektedir. Tüm insanlık yaşamını ve 
sağlığını etkileyen bir halk sağlığı problemi olan trafik kazalarındaki ölümlerinin azaltılmasında önemli rolü 
olan ambulansların, güvenli bir şekilde intikali çok önemlidir. Kazaların incelenmesinde dikkati çeken husus-
lardan biri, ambulans kazalarının yarısının tek taraflı meydana gelmiş olmasıdır. Devrilme, savrulma, takla 
atma, yoldan çıkma, yayaya veya bir cisme çarpma şeklinde meydana gelen tek taraflı kazalarda genellikle 
sürücü kusuru olduğu düşünülmektedir. Ambulans sürücülerinin eğitimleri, şoförlük tecrübeleri, yaşları ve 
kişisel özellikleri önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ambulans, Trafik Kazası, Geçiş Üstünlüğü
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KLİNİK HEMŞİRELERİN ALT EKSTREMİTELERDE GELİŞEBİLECEK VARİSLERDEN 
KORUNMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Hamdiye Arda SÜRÜCÜ1, Altun BAKSİ2, Sultan EREK3, Emine AVCI4

1-2-3-4Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır / Türkiye

Öz: Giriş: Varisi oluşturan temel patoloji venöz basınçta artışı, yani venöz hipertansiyondur. Bu hipertansi-
yon venlerdeki bulunan kapakların yetmezliği, venlerdeki tıkanıklık veya bunların kombinasyonundan olu-
şur. Varis risk faktörleri arasında genetik yatkınlık, uzun süre ayakta kalma, geçirilmiş tromboflebit ve alt 
extremite travmaları, obesite ve gebelik sayılabilir. Hemşireler mesleklerini özveri ile uygularken, işe bağlı 
ve çalışma çevresinden kaynaklanan mekanik travmalar, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik/sosyal za-
rarlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu zararlara bağlı olarak ortaya çıkan bazı sağlık yakınmaları iş verimini 
düşürmekte, kurumun ekonomik kaybına, kazaların artmasına ve hemşirenin bakım verdiği kişilerin doğru-
dan risk altında kalmasına neden olmaktadır. Literatürde hemşirelerin baş ağrısı, sırt-eklem-bel ağrısı, mide 
şikayetleri, yorgunluk, uykusuzluk, varis, anksiyete, stres, menstruasyon bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi 
sağlık yakınmaları olduğu belirtilmektedir. Literatürde hemşirelerin yarısından fazlasının varis şikayeti olduğu 
bulunmuştur. Diğer bir araştırmada, hemşirelik bakım ve uygulamaları sırasında oluşan şikayetlere konulan 
tanılar değerlendirildiğinde, birinci sırada diskal herni, ikinci sırada ise varis yer almıştır. Amaç: Bu çalışma-
nın amacı klinik hemşirelerin alt ekstremitelerde gelişebilecek varislerden korunma yöntemlerinin incelen-
mesidir. Kapsam: Yapılan çalışmanın evrenini Derik ilçesinde ye alan ikinci basamak hastane oluşturmuştur. 
Çalışmada örneklem belirlemede herhangi bir yönteme gidilmemiş hastanede çalışan tüm hemşirelere ulaşıl-
ması hedeflenmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmanın yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden araştırma sadece 
Mardin’ne bağlı Derik ilçesinde ikinci basamak hastanede çalışan hemşireler ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı bir araştırmadır. Mardin’nin Derik ilçesinde ikinci basamak bir hastanede yürütülmüştür. Veriler, 
15 Şubat–5 Mart 2018 tarihleri arasında 100 hemşireden toplanmıştır. Veri toplamada hemşirelerin sosyo-de-
mografik, varis risk faktörleri ve varisten korunma yöntemlerini içeren “tanıtıcı bilgiler formu” kullanılmış-
tır. Araştırma verileri istatistiksel yazılım programı kullanılarak sayı, yüzde, ortalama, ki kare ve korelasyon 
analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü kurumdan yazılı izin ve çalışmaya katılan hemşireler-
den onam alınmıştır. Bulgular: Hemşirelerin %62’si kadın ve %81’i üniversite mezunudur. Hemşirelerin yaş 
ortalaması 31.90 (±6.68), BKI ortalaması 22.79 (±3.85), günlük ayakta kalma süresi 11.98 (±4.26) ve oturur 
pozisyonda kaldıkları süre 5.19 (±3.04) saattir. Hemşirelerin %76’sı bacaklarında varis belirtileri olduğunu, 
%30’u varislerin yaşam kalitesini ve %29’u klinikte çalışmalarını az ve  %37’si beden imajını çok etkilediğini 
belirtmiştir. Hemşirelerin %85’i varisten korunmak için koruyucu yöntem kullandığını ve yöntemler arasında 
ilk sırada %22’si ayak-bacak elevasyonu uyguladığını ifade etmiştir. Varis gelişiminde önemli olabilecek risk 
faktörlerine bakıldığında; cinsiyet, eğitim, ekonomik durum, alkol/sigara kullanımı, fiziksel aktivite, yağdan 
az liften zengin diyet, çalışılan klinik, görevi, çalışma saati,  ailesinde varis öyküsü bulunma, yaş, BKI, günlük 
ayakta ve oturur pozisyonda kalınılan süre gibi değişkenlerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptanmıştır 
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(p>0.05). Bununla birlikte hemşirelerde gebelik öyküsünün var olması istatistiksel olarak anlamlı bir risk fak-
törü iken, varisi olan hastaların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde varisten korunma yöntemlerini daha çok 
kullandığı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşirelerin yarısından fazlasında varis belirtileri olduğu, dörtte 
biri varislerin yaşam kalitesini ve iş hayatını az etkilediği ve beden imajını çok etkilediğini ifade etmiştir. Va-
ris oluşumunda risk faktörü olabilecek bazı değişkenler açısından incelendiğinde; cinsiyet, eğitim, ekonomik 
durum, alkol/sigara kullanımı, fiziksel aktivite, yağdan az liften zengin diyet, çalışılan klinik, görevi, çalışma 
saati,  ailesinde varis öyküsü bulunma, yaş, BKI, günlük ayakta ve oturur pozisyonda kalınılan süre gibi fak-
törlerin risk oluşturmadığı bulunmuştur. Hemşirelerin neredeyse tümünün varisten korunmak için herhangi bir 
yöntem kullandığı belirlenmiştir. Ancak hemşirelerin varisler geliştikten sonra önleyici yöntemler kullanmaya 
çalıştıkları bulunmuştur. Varisler gelişmeden önce koruyucu önlemlerin alınması için hizmet içi eğitimlerin 
planlanması ve uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Varis, Ayakta Durma, Venöz Yetmezlik
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ELEKTRİK TRAFO MERKEZLERİNDE BAKIM VE ONARIM İŞLERİ ESNASINDA 
GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARIN OLAY YERİNDE ANALİZİ, KUSURLULARIN VE 

KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mehmet ZİLE

Mersin Üniversitesi, Erdemli UTİYO Bölümü, Mersin / Türkiye 

Öz: Giriş: Sanayileşme ile birlikte artan enerji ihtiyacıyla transformatör dağıtım tesislerinin de kapasiteleri 
artırılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir neticesi olarak güvenlik ihtiyacı da buna doğru orantılı olarak gi-
derek artmaktadır. Ülkemizde elektrik trafo merkezlerinde bakım ve onarım işlerinde gerçekleşen ölümlü iş 
kazalarında bir artış gözlemlenmektedir. Trafo bakım ve onarımında çalışanların karşı karşıya kaldıkları birçok 
risk bulunmaktadır. Bunlar ölümle sonuçlanan elektriğe kapılma riski, ani patlama riski ve yangın riskidir. Güç 
trafoları, işletme sırasında ortam sıcaklığı ve çekilen işletme akımından dolayı ısınır. Güç trafolarının maksi-
mum akımın üzerindeki akımlarda yüklenmesi ve ortam sıcaklığının artması, yağ ile sargılarda aşırı ısınmaya 
sebep olacağından yalıtkanlıklarda bozulmalar meydana gelir. Bu da ölümlü iş kazalarına sebebiyet vermekte-
dir. Amaç: Yapılan bu araştırma ile adli vaka olarak adliyeye intikal eden ölümle sonuçlanan bu tür iş kazaları 
analiz edilip kusurların neler olduğu tespit edilerek, bu kazaların oluşmasını engellemek için neler yapılması 
gerektiği amaçlanmaktadır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evreni 2003 ile 2017 yılları arasında Ankara, 
Adana ve Mersin İlleri’nde meydana gelen ölümle sonuçlanan trafo bakım ve onarım işlerinde gerçekleşen iş 
kazaları oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma yüksek zaman ve maliyet gerektirdiğinden Ankara, Mersin 
ve Adana illerindeki trafo bakım ve onarım iş kazaları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki 
araştırmanın verileri 2003 ile 2017 yılları arasında Ankara, Adana ve Mersin İlleri’nde meydana gelen ölümle 
sonuçlanan trafo bakım ve onarım işlerinde gerçekleşen iş kazaları gözlemsel ve kayıt inceleme yöntemleri 
uygulanarak toplanmıştır. Bulgular: Yapılan bu çalışmayla, trafo merkezlerindeki bakım ve onarım işlerinde, 
elektrik kapılmalarına karşı uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılması hayati derecede önemli olduğu 
tespit edilmiştir. Eldiven, baret, izole ayakkabı, izole halı, izole tabure ve stanka gibi kişisel koruyucu dona-
nımlar elektrik akımının etkilerine karşı vücudun tamamını veya bir bölümünü korumak için tasarlanmış ve 
aynı zamanda öngörülen en olumsuz koşullar altında kullanıcının maruz kalabileceği voltajlara karşı yeterli 
bir şekilde yalıtılmış olmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar ve diğer elemanlar, ölçülen değerin her koşulda 
tolerans eşik değerine karşılık gelen azami izin verilen değerin altında olacak şekilde seçilmeli veya tasarlan-
malıdır. Trafo merkezlerindeki arıza ve bakım işlerine başlamadan önce, bütün gerilimler kesilmeli, tekrar 
gerilim verilmesi önlenmeli, çalışılacak yerde gerilim olmadığı kontrol edilmeli, gerilimli bölgelere yalıtım 
yapılmalı ve trafonun primer/sekonder bağlantıları sökülmelidir. Trafo terminalleri birikebilecek yüklenmelere 
karşı topraklanarak elektrik enerjisi boşaltılmalıdır.  Trafo tankı topraklanmalıdır. Çünkü herhangi bir gerilim 
tehlikesi anında tankın toprağa bağlı olmaması durumunda kesiciler koruma görevini yapmaması sebebiyle ça-
lışanlar elektrik tehlikesine maruz kalabilmektedir. Çalışma bölgesine yakın elektrik enerjili bir sistem bulun-
mamalıdır. Yağışlı havalarda 0 °C’nin altında %65 nemin üstünde trafo çalışmaları yapılmamalıdır. Trafo sis-
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teminin havayla temas eden izoleli ve bağlantı yerleri temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bir transformatörün 
yağ seviyesinin kontrolünde kibrit ve benzeri alevli aydınlatma araçları kullanılmamalıdır. İşletmede çalışan 
güç trafoları ve reaktörler gibi teçhizatlarla yağ depolanan tanklarda herhangi bir nedenle araştırma yapmak 
gerektiğinde yağın boşaltılması, tank içerisindeki havanın sirküle edilmesi, gaz maskesi takılması gibi gerekli 
emniyet tedbirleri alınmadan tank içerisine girilmemeli ve teçhizat üzerinde kaynak yapılmamalıdır. Gerilimi 
kesmek mümkün olmayan hallerde sigorta değiştirmek zorunda kalınırsa, sigorta değiştirme pensi, baret, izole 
eldiven, izole tabure veya izole halı kullanılmalıdır. İşaret, bayrak, flama, plaka, tehlike uyarı bandı, levha, 
güvenlik kartları ve benzeri güvenlik malzemeleri ile, kısa devre ve topraklama tertibatı kaldırılmadan tesisat 
gerilim altına alınmamalıdır. Adli vaka olarak adliyeye intikal eden bu iş kazalarında iş sağlığı ve güvenliği 
açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Yaşanan bu iş kazaları bir ülke gerçeği olarak karşı-
mızda çözülmesi gereken bir sorun olarak durmakta, uzman kişilerce güvenliği ve denetimi yapılmayan trafo 
merkezleri bu iş kazalarına davetiye çıkarttığı anlaşılmaktadır. Sonuç: Trafo merkezlerinde bakım ve onarım 
esnasında oluşan bu iş kazaları önemli oranda çok ciddi sonuçlar içeren iş kazalarındandır. Ülkemizde son on 
yılda iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen bu iş kazalarında her-
hangi bir azalma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla bakım ve onarım esnasında oluşan bu iş kazaları 
sebepleri ve yapılması gereken önlemleri üzerine odaklanılmaktadır. Bu iş kazalarında sıklıkla tespit edilen 
güvenlik sorununun bilinçli ve bilinçsiz insan hatasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, 
bakım ve onarım esnasında oluşan riskler hakkında yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Ankara, Mersin ve Adana 
İlinde meydana gelen bu iş kazaları incelenerek, bu iş kazaların sebepleri kimlerin ne oranda kusurlu olduğu 
saptanmıştır. Bu tür iş kazaları oluşmasını engellemek için trafo merkezi bakım ve onarım işlerinde çalışanlara 
kişisel koruyucu donanım imalatında bütün vücudu kaplayan tulum şeklinde bir kişisel koruyucu donanım 
yapılması gerektiği şeklinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trafo Bakım ve Onarım Kazaları, İş Kaza Analizi, Kaza Kusur Oranları

Yazar Notu: Bu çalışma adliye savcılıklarında 2003 ile 2017 yılları arasında keşiflerde yazılan bilirkişi ra-
porlarından türetilmiştir.
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ADLİ VAKA OLARAK ADLİYEYE İNTİKAL EDEN ÖLÜMLÜ KAYNAK ESNASINDA OLUŞAN 
İŞ KAZALARIN OLAY YERİNDE ANALİZİ, KUSURLULARIN VE KUSUR ORANLARININ 

BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mehmet ZİLE

Mersin Üniversitesi, Erdemli UTİYO Bölümü, Mersin / Türkiye 

Öz: Giriş: Ülkemizde kaynak işleri ve kaynakçılık işleri kapsamında bulunan diğer işler ve bu işlerde çalışan 
sayıları her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak kaynak çalışmalarında yaşanan iş kazaları da artmaktadır. 
SGK tarafından yapılan istatistiklere göre ülkemizde kaynak çalışmalarında yaşanan iş kazaları ve meslek has-
talıkları artmıştır. Kaynakçılık en tehlikeli meslek dallarından biridir.  Kaynak mesleğinde çalışanların karşı 
karşıya kaldıkları birçok risk bulunmaktadır. Bunlar ölümle sonuçlanan yangın riski, ani patlama riski, elekt-
riğe çarpılma riskidir. Yaralanma sonuçlananlar, göz yaralanma riski, yanık riski,  taşlama işlerinden kaynaklı 
risk, çekiçleme ve darbeli çalışmalardan kaynaklı risk ve yüksekte yapılan çalışma riskidir. Meslek hastalığıyla 
sonuçlanan riskler ise zararlı ışınlar riski, kaynak çubuklarından çıkan zehirli kimyasalların oluşturduğu risk, 
elektromanyetik alan riski, ergonomik zorlanma riski, gürültü riski ve kapalı ortamda çalışma riski olarak ifade 
edilebilir.  Amaç: Yapılan bu araştırma ile adli vaka olarak adliyeye intikal eden ölümle sonuçlanan bu tür iş 
kazaları analiz edilip kusurların neler olduğu tespit edilerek, bu kazaların oluşmasını engellemek için neler 
yapılması gerektiği amaçlanmaktadır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evreni 2013 ile 2017 yılları arasında 
Adana ve Mersin İlleri’nde meydana gelen ölümle sonuçlanan kaynak işlemi esnasındaki iş kazaları oluştur-
maktadır. Sınırlılıklar: Araştırma yüksek zaman ve maliyet gerektirdiğinden Mersin ve Adana illerindeki iş 
kazaları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri 2013 ile 2017 yılları arasında 
Adana ve Mersin İlleri’nde meydana gelen ölümle sonuçlanan kaynak işlemi esnasındaki iş kazaları gözlemsel 
ve kayıt inceleme yöntemleri uygulanarak toplanmıştır. Bulgular: Bir metal işleme tesisinde, ark kaynağından 
çalışanların elektriğe çarpıldığı bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan incelemelerden, makine 
boşta çalışırken bakımsız kaynak makinesi ve spiral taşlarının kullanılması ve bu elemanların bakım ve tamir-
leri esnasında enerji ile irtibatının kesilmemesi esnasında, topraklama hattının veya bağlantısının olmaması 
sebebiyle şebeke geriliminin yanlışlıkla iş parçasına bağlanılması neticesinde çalışanların elektriğe çarpıldığı 
ölümlü iş kazası meydana geldiği tespit edilmiştir. Kaynak işlemleri esnasında ortamda olabilecek yanıcı tozlar 
ve yanıcı gazlar oksijen miktarına bağlı oluşan kıvılcımlar nedeniyle bir irmik un tesisinde patlamayla ölümlü 
iş kazası meydana geldiği tespit edilmiştir. Kaynak ortamında bulunan endüstriyel tüplerin sıcak ortamlarda 
bulunarak genleşmesi sonucu bir muz sarartma tesisinde patlayarak ölümlü iş kazasına sebebiyet verdiği anla-
şılmaktadır. Elektrik ark kaynağında sıcaklık 4000⁰C’ ye ulaşmaktadır. Kaynakla kesme veya ısıtma esnasında 
yüksek alev ve ısı oluştuğu, oluşan bu yüksek ark ve aleve temas esnasında ciddi yanıklı ölümlü iş kazası 
meydana geldiği tespit edilmiştir. Taşlama ve kesme işlemleri esnasında aşındırılan yüzeylerden kalkan par-
çaların fırlaması sonucunda yüksek oranda göz yaralanmalarına neden olduğu ve aynı zamanda fırlayan sıcak 
parçacıkların yangına neden olduğu iş kazaları tespit edilmiştir. Kaynak elemanlarında yalıtkan bozuklukları 
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ve çalışılan ortamın ıslak olması da bu iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Kaynak esnasında, % 50 kızıl ötesi 
ışınlar, % 40 parlak, % 10 morötesi ışınlar oluşmaktadır. Kızılötesi ışınlar, gözlerde kum hissine, mercek ve 
korneada hasara, deride yanıklara, parlak görünen ışınlar Işık stresi, yorgunluk ve mide bulantısına, morötesi 
ışınlar gözlerde görüş bulanıklığı, gözlerde katarakt kornea ve iriste hasara, deri altında su toplanmasına neden 
olan ciddi yanıklara neden olduğu anlaşılmıştır. Adli vaka olarak adliyeye intikal eden bu iş kazalarında iş 
sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Yaşanan bu iş kazaları bir ülke 
gerçeği olarak karşımızda çözülmesi gereken bir sorun olarak durmakta, uzman kişilerce güvenliği ve deneti-
mi yapılmayan iş yerleri bu iş kazalarına davetiye çıkarttığı anlaşılmaktadır. Sonuç: Kaynak işlemi esnasında 
oluşan bu iş kazaları önemli oranda çok ciddi sonuçlar içeren iş kazalarındandır. Ülkemizde son on yılda iş 
sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen bu iş kazalarında herhangi bir 
azalma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla kaynak işlemi esnasında oluşan bu iş kazaları sebepleri ve 
yapılması gereken önlemleri üzerine odaklanılmaktadır. Bu iş kazalarında sıklıkla tespit edilen güvenlik soru-
nunun bilinçli ve bilinçsiz insan hatasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, kaynak işlemi 
esnasında oluşan riskler hakkında yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Mersin ve Adana İlinde meydana gelen bu 
iş kazaları incelenerek, bu iş kazaların sebepleri kimlerin ne oranda kusurlu olduğu saptanmış ve bu tür iş kaza-
ları oluşmasını engellemek için kaynak makinesi imalatında boşta çalışmada enerjisini kesen ve ıslak zeminde 
çalışmayı kendiliğinden engelleyen kaynak makinelerinin yapılması gerektiği şeklinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Sebepli Kazalar, İş Kaza Analizi, Kaza Kusur Oranları

Yazar Notu: Bu çalışma adliye savcılıklarında 2003 ile 2017 yılları arasında yazılan bilirkişi raporlarından 
türetilmiştir.
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OFİS ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMLARININ FİZİKSEL VE ERGONOMİK RİSK 
ETMENLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike GÖKKAYA

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Türkiye

    

Öz: Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut yasal düzenlemelerin temel amacı çalışanları, çalışma or-
tamının olumsuz etkilerinden korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve mevcut riskleri kaynağından yok 
edilmesini veya en aza inmesini sağlamaktır. Ofisler genel olarak az tehlikeli sınıfa girmektedir. Ofis ortamın-
daki meslek hastalıkları ve iş kazaları maden, inşaat ve metal sektöründeki meslek hastalıkları ve iş kazalarına 
oranla daha düşük olması ilginin bu yöne kaymasını azaltmaktadır. Ancak iş kazalarının büyük ya da küçük 
olması değil insan sağlığının her sektörde temel alınması gerekmektedir. Ofis ortamının; çalışanların sağlığı, 
güvenliği ve verimliliğine etkisi oldukça önemlidir. Ofis ortamında sağlık ve güvenlik açısından çeşitli teh-
likeler bulunabilmektedir. Bu tehlikeler, çalışanlar bakımından risk oluşturabilmektedir. Ofis ortamında risk 
oluşturabilecek fiziksel ve ergonomik etmenler; gürültü, aydınlatma, termal konfor şartları, uygun olmayan 
duruş biçimi, kötü eşya dizaynı vd. olarak görülmektedir. Amaç: Bu çalışmada, ofis çalışanlarının, çalışma 
ortamlarına ilişkin fiziksel ve ergonomik risk etmenlerine yönelik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca,  bu algıların; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, özel ve kamuda çalışma 
durumu ve kronik rahatsızlık değişkenlerine göre anlamlı farklılık durumlarının ortaya çıkarılması da he-
deflenmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini, Malatya ilinde bulunan bazı kamu ve özel sektör 
kurum/kuruluşlarında çalışan ofis çalışanları oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma, Malatya ilinde bulunan 
5 kamu ve 10 özel sektör kurum/ kuruluşunda çalışan 120 ofis çalışanı ve araştırmacının maddi imkânları ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma betimsel tarama ve nedensel karşılaştırma modelleri temel alınarak 
oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Malatya ili içerisinde 5 kamu (nKamu=60) ve 10 özel sektör (nÖzel=60) 
kuruluş/kurumlarında görev yapan gönüllü çalışanlara (N=120), araştırmacı tarafından uzman görüşleri alı-
narak geliştirilen Fiziksel-Ergonomik Risk Etmenleri Anketi (FERA) uygulanmıştır. Bu anket, beşli likert 
tipinde, 19 maddeden oluşan bir yapıda olmakla beraber, anketin öncesinde kişisel bilgilerden oluşan 6 mad-
delik bir bölüm de bulunmaktadır. Anket formları, çalışanlara elden ve yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. 
Katılımcıların tamamı random (tesadüfi) yöntemle seçilmiştir. Veri analizi sürecinde, öncelikle araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 24 istatistik programına işlenmiştir. Anket toplam puanları oluşturulmuş, aritmetik 
ortalamalar üzerinden çalışan algıları betimlenmiştir. Bu amaçla, aritmetik ortalamaların yorumlanması için 
puanlar soru sayısına bölünmüş, 1.00< X <5.00 genişliği temel alınarak puan düzeyleri yorumlanmıştır.   Bu 
aşamadan sonra, verilerin normallik analizleri için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi ve çarpıklık-basıklık de-
ğerleri ile normal dağılım eğrileri incelenmiştir. Yapılan analiz işlemleri neticesinde parametrik istatistik tek-
nikleri uygulanmasında karar kılınmıştır. Bu amaçla; bağımsız gruplar t-testi, Levene testi, tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), Scheffe testi gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüklerinin tespit edilmesi için Cohen’s d(t-testi) 
ve omega squared ω² (tek yönlü varyans analizi) değerleri tespit edilmiştir. Bulgular: Araştırmanın demogra-
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fik özelliklerine göre; ankete katılanların % 49,2 sinin kadın, % 40,8 nin erkek olduğu, en yüksek yaş aralığının 
%30,8 ile 29-34 yaş olduğu, en yüksek öğrenim durumunun %42,5 ile lisans mezunu olduğu ve %76,7 sinin 
kronik rahatsızlığının bulunmadığı saptanmıştır. Ofis çalışanlarının, FERA puanlarının aritmetik ortalamasının 
3.37 olduğu ve buradan hareketle ofis çalışanlarının “Katılıyorum (4)” düzeyinde yer aldıkları tespit edilmiştir. 
En yüksek değerlere sahip maddelerin; çalışma ortamının aydınlatmasının, havalandırmasının ve ısısının ye-
terliliği, bilgisayar masası, fare ve klavyenin asgari gereklere uygunluğu konularında olduğu saptanmıştır. En 
düşük değerlere sahip maddelerin ise ayak desteği bulunmaması, ayağa kalkmadan sürekli masada bulunmak 
ve çalışma saatinde kas-iskelet ağrıları kapsamında rahatsızlıklar yaşamak hususlarına yönelik maddeler ol-
dukları bulgularına ulaşılmıştır. Ofis çalışanlarının kişisel bilgilerine göre fiziksel ve ergonomik risk algılarına 
yönelik sadece özel veya kamuda çalışma durumuna göre FERA puanlarında anlamlı farklılık olduğu belirlen-
miştir. Özel sektörde görev yapanların, kamuda görev yapan ofis çalışanlarına göre puanlarının daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Diğer bir anlatımla kamuya göre özel sektör grubunda yer alan ofis çalışanlarının, çalışma 
ortamlarında fiziksel ve ergonomik risk etmenlerinin daha düşük olduğunu düşündükleri söylenebilir. Etki 
büyüklüğü düzeyinin (Cohen’s d=.04) ise orta düzeye yakın olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç: Bu araştır-
mada ofis ortamlarının, gürültü, havalandırma, aydınlatma, ısı yönünden yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Buna ilaveten çalışanların yapısına uygun ergonomik düzenleme ile güvenli bir çalışma ortamı sağlandığı tak-
dirde, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri kaynağından yok edilmiş ve ya en aza indirilmiş olacaktır. Ayrıca 
ankete katılanların iş güvenliği ve ergonomi bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiş, çalışanların 
iş güvenliği ve ofis ergonomisi eğitimleri ile desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ofis, Çalışma Ortamı, Ergonomi, Fiziksel Etmenler, İş Sağlığı ve Güvenliği
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EĞİTİM SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI

Mesut ULU

Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve  
Güvenliği Programı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İş sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ortamında yaşanabilecek iş kazası, sağlık sorunları, meslek hasta-
lıkları, çeşitli riskler için önceden önlem alarak çalışanların yaşamını ve sağlığını korumayı amaçlamaktadır. 
İnsanın çalıştığı her ortamda, risk de söz konusudur. Her ne kadar güvence sistemleri eksiksiz uygulansa da 
insan faktörü söz konusu olduğunda başarı oranı olumsuz yönde etkilenecektir. Bunun için ise eğitim şarttır 
ve yaşam tarzı değiştirilmelidir. İnsan kaynakları bu bağlamda önemli bir role sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği 
çeşitli kanun ve prosedürlere bağlı olmakla beraber başarı ile uygulanması için süreçlerin iyileştirilmesi ve 
yalınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan risk yönetim ve değerlendirme faaliyetleri iş 
yerinde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinin en iyi yoludur. Bu nedenle risk ana-
lizi, meslek hastalıkları ve iş kazalarını oluşturan nedenler için doğru ve geçerli bilgiler elde ederek tehlike ve 
riskin oluşabilmesini engelleyecektir. Bu bağlamda çok iyi bir şekilde risk yönetimi ve değerlendirmesi yapıl-
ması gereklidir. Amaç: Bir vakıf üniversitesinde risk değerlendirmesi ve yönetimi yapılarak, mevcut durumun 
iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi ve var olan riskleri en aza indirecek önlem ve tedbirlerin uygu-
lanmasını gerçekleştirmektir. Çalışmada ayrıca risk analizi uygulaması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
en aza indirmek amaçlanmıştır. Kapsam: Uygulama (risk analizi) eğitim sektöründe faaliyette olan bir vakıf 
üniversitesinde gerçekleşmiştir. Üniversite de sosyal tesisler, derslikler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzeri 
uygulama alanları bulunmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek bir risk hem üniversite de çalışan kişiyi 
hem de öğrenciyi etkileyecektir. Sınırlılıklar: Uygulamanın yapıldığı üniversite de farklı yerleşkeler bulundu-
ğundan dolayı tek bir yerleşkede bulunan eğitim binası için risk analizi yapılarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Risk yönetimi ve değerlendirilme sürecinin etkin olabilmesi ve sonuçların sayısal değerlerle ifade edilebilmesi 
için kantitatif bir yöntem olan Fine - Kinney Risk analizi metodolojisi kullanarak yapılmıştır. Fine - Kinney 
Metodolojisinin üç temel bileşeni vardır. Bu bileşenler, ihtimal (zarar veya hasarın gerçekleşme olasılığı), 
şiddet (sonuçların derecesi), frekans (tehlikenin görülme sıklığı)’dır. Risk skoru bu üç bileşenin çarpılması ile 
elde edilir. Risk skoru (R=İ x F x D) olarak hesaplanır. İ= İhtimal (0,2-10 arasında bir değer), F= Frekans (0,5-
10 arasında bir değer),  D = Sonuçların derecesi (1-100 arasında bir değer) olarak belirlenmiştir. Risk skoru 
hesaplandıktan sonra Fine - Kinney risk düzeyine göre karar ve eylemi ise R<20 kabul edilebilir risk (Acil 
tedbir gerekmeyen durum), 20<R>70 kesin risk (aksiyon planına alınmalı), 70<R>200 önemli risk (dikkatli 
izlenmeli ve planlanarak giderilmeli), 200<R>400 yüksek risk (kısa vadeli plana alınarak giderilmeli), R>400 
çok yüksek risk (çalışma durdurulmalı ve önlem alınmalıdır) olarak tanımlamıştır. Bulgular: Fine-Kinney 
metodolojisi ile yapılan risk analizi sonucunda 115 adet tehlike ve risk belirlenmiştir. Bu risklerin %7.8’i kabul 
edilebilir risk, %27.8’i kesin risk, %27.8’i önemli risk, %33.9’u yüksek risk ve %2.6’sı çok yüksek risk olarak 
gruplanmıştır. Riskleri en aza indirmek için eylem planı (önlem faaliyetleri) devreye konulmuştur. Sonuç: Bu 
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bulgular doğrultusunda kabul edilebilir risk grubunda olan faaliyetler / olaylar dışında her bir faaliyet / olay 
için alınması gerekli önlem ve tedbirler belirlenmiştir. Diğer taraftan üniversite için çok yüksek riskli faaliyet-
ler saptanmış, eksiklikler belirlenmiştir. Risk derecesi yüksek olan faaliyet / olaylar için üniversitede acilen 
(kısa vadede) düşürülmesi gerekli tehlikeler ve alınması gerekli tedbirler belirtilmiştir. Daha sonra yapılan 
iyileştirici ve düzeltici faaliyetleri ile risk skorları düşürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Fine-Kinney Metodu, Üniversite
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ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM 
YÖNTEMİYLE YAPILMASININ ETKİNLİĞİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ahmet Gökalp KILIÇARSLAN1, Metin BAYRAM2

1-2 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Hızla endüstrileşen dünyada, insan ve işgücü odaklı çalışma hayatında “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı-
nın önemi giderek artmaya devam etmektedir. Türkiye’de 1946 yılında başlayan iş sağlığı ve güvenliği çalış-
maları 2002’den itibaren ciddi bir gelişim yaşamış, önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. 2000 yılında “İşçi Sağ-
lığı Daire Başkanlığı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne” dönüştürülerek ilk adım atılmış, iş sağ-
lığı ve güvenliği alanında uluslararası nitelikte sözleşmeler imzalanmış ve 30 Haziran 2012’de “6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 
ile iş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunla ele alınmıştır. Bu kanunla Türkiye’de çalışma 
hayatında yeni bir dönem başlatılarak bütün çalışanların işyerindeki sağlık ve güvenlik şartları çok daha sağ-
lam bir altyapıya kavuşturulmuş, “korunmak” yerine “önlemek” anlayışı getirilmiştir. Türkiye’de iş sağlığı ve 
güvenliğinde yükümlülükler sadece ulusal mevzuatla değil; aynı zamanda ILO, WHO gibi uluslararası kuru-
luşlar ve AB mevzuatının gereklilikleriyle de yerine getirilmektedir. Bu kapsamda pek çok sözleşme imzala-
narak ulusal mevzuatımıza yansıtılmıştır. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin sahada başarıyla uygulanma-
sında ve güvenlik kültürünün oluşturulmasında sosyal tarafların katkı ve desteğinin önemi büyüktür. İş kazala-
rı ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda mevzuat ve denetim yanında iş sağlığı ve güvenliği kültürü-
nün geliştirilmesi ve tüm topluma yaygınlaştırılması da üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir 
konudur. Yeterli oranda iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşılabildiği ölçüde, kazasız ve hastalıksız bir çalışma 
hayatına ulaşmak mümkündür. Zira yasal olarak alınacak tedbirlerin sınırı ne olursa olsun, o tedbirleri uygula-
yacak olan insandır. Tedbirlerin olumlu sonuç vermesi, gerek çalışan gerekse işveren olarak tüm tarafların bu 
önlemlerin gerekliliğine, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının ne şekilde sağlanabileceğine ilişkin bilgi, 
birikim sahibi olması ve bu bilgisini uygulamaya geçirmelerine bağlıdır. İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini 
sağlamak ve sürdürmek amacıyla işyerinin özelliklerini de dikkate alarak çalışanları ve çalışan temsilcilerini 
bilgilendirmek amacıyla eğitimler düzenlemesi gerekmektedir. Bu eğitimlerde, işyerine ve işin niteliğine uy-
gun “özelleştirilmiş” programlar geliştirilip uygulanabilir. İşyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri, bu risklerin 
doğurabileceği zararlar ile önleme yöntemleri çalışanlarla görüşülür ve güvenli çalışma ilkeleri, birincil düzey-
de önleyici tedbirler ile periyodik sağlık muayenelerinin amacı ve gereklilikleri açıklanır. Kanun uyarınca, 
düzenlenen tüm eğitim programları çalışanların mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Türkiye’deki İSG mevzuatı, 
yürürlükte olan 6331 sayılı temel yasa ve bu yasaya uygun olarak çıkarılan çok sayıda yönetmelikten oluşmak-
tadır. Çalışanların eğitimini düzenleyen “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 2013) çalışan başına en az sekiz saat olmak üzere genel, sağlık ve teknik 
olmak üzere üç konu başlığı altında tüm çalışanlara temel İSG eğitimleri verilmesini ve eğitimin sonunda ölç-
me ve değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Çalışmada Sakarya Üniversitesi Çalışanlarının Kanuni 
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zorunluluk olan İSG Genel Konular Eğitiminin Uzaktan Eğitim Yöntemiyle verilmesinin etkinliğinin ölçülme-
si amaçlanmış olup, Eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Eğitimin etkinliğini 
ölçmek üzere uygulanan ankette eğitimin şekli, süresi, içeriği ve sunum tekniği ile eğitimcinin kalitesi ile ilgi-
li altı değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Eğitime katılanların bu altı değerlendirme kriteri ile ilgili algı düzey-
lerini 5’li-Likert tipi ölçekte “1=Kesinlikle katılmıyorum, … 5= Kesimlikle katılıyorum” belirtmeleri isten-
miştir. Ayrıca eğitime katılanlardan memnuniyetsizlikleri varsa nedenleri belirtmeleri ve eğitimlerin uzaktan 
eğitim şeklinde verilmesine dair görüşlerini yazılı olarak beyan etmeleri istenmiştir. Eğitime katılan 2227 kişi-
den 480 kişi (%20) ankete katılmış olup, belirlenen altı adet değerlendirme kriteri ile ilgili elde edilen veriler 
tanımlayıcı istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara yazılı verilen cevaplar içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları uzaktan eğitime katılan çalışanların genel memnuniyet ora-
nının 5-Likert tipi ölçeğe göre 3.99 olarak gerçekleştiğini göstermiştir. Katılımcılar en çok sunum kalitesi 
açısından memnuniyetsizliklerini beyan etmişlerdir. Bu bağlamda eğitimlerin yeterince resim ve video gibi 
görsellerle desteklenmediği için etkileyici ve sürükleyici olmadığı belirtilmiştir. Katılımcılardan bir kaçı eği-
tim videolarının gerçekten karşısına geçip izlenip anlaşılmadığını hususunda tereddütleri olduğunu söylemiş-
lerdir. Bu itibarla; bilişim alt yapısı yeterli olmak şartıyla, görsellerle desteklenmiş, akıcı, etkileyici ve sürük-
leyici bir üslupla yetkin eğitimciler tarafından hazırlanmış eğitim videoları üzerinden çalışanlara verilecek İSG 
eğitimlerinin etkin ve verimli olacağı sonucuna varılmıştır. Giriş: Türkiye’de işyerlerinde iş sağlığı ve güven-
liğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu  2013 yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu kanun; kamu 
ve özel sektöre ait tüm işyerlerini kapsamakta ve çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak husu-
sunda işverenleri yükümlü kılmaktadır. Bu durumda Üniversiteler de yasa kapsamına alınmış ve yasa gereği 
çalışanlarına yönelik olarak mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla yükümlü 
kılınmıştır. Türkiye’deki İSG mevzuatı, yürürlükte olan 6331 sayılı temel yasa ve bu yasaya uygun olarak çı-
karılan çok sayıda yönetmelikten oluşmaktadır. Çalışanların eğitimini düzenleyen “Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 2013) çalışan başına en az 
sekiz saat olmak üzere genel, sağlık ve teknik olmak üzere üç konu başlığı altında tüm çalışanların temel İSG 
eğitimleri verilmesini ve eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Söz ko-
nusu yönetmelik, genel konular başlığı altındaki eğitimlerin işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması 
halinde uzaktan eğitim şeklinde verilmesine müsaade etmektedir. Bu itibarla, Sakarya Üniversitesi yasa tara-
fından zorunlu kılınan İSG genel konular eğitimini bilişim altyapısını kullanarak uzaktan eğitim şeklinde plan-
lamış ve gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda konu uzmanı akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları 
2015 Mart ayında sisteme yüklenmiş olup, 2016 yılı sonuna kadar tüm çalışanlar baz alındığında yaklaşık %90 
(2227 kişi) mertebesinde çalışanın eğitim videoları izlediği kayıt altına alınmıştır. Devamında eğitimin etkin-
liğini ölçmek amacıyla tasarlanan bir anket formu katılımcılar üzerinde uygulanmıştır. Amaç: Bu çalışmada, 
Sakarya Üniversitesi çalışanlarına yönelik tertiplenen İSG genel konular eğitiminin uzaktan eğitim şeklinde 
verilmesi ile ilgili çalışan algılarını belirlemek, memnuniyetsizlikleri varsa nedenlerini ve uzaktan eğitimlerin 



76

SÖZEL SUNUMLAR

etkinliği ile ilgili görüşlerini öğrenmek amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın kapsamı, Sakarya Üniversitesi 
Çalışanlarının Kanuni zorunluluk olan İSG Genel Konular Eğitiminin Uzaktan Eğitim Yöntemiyle verilmesi-
nin etkinliğinin ölçülmesidir. Yöntem: Eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Eği-
timin etkinliğini ölçmek üzere eğitimin şekli, süresi, içeriği ve sunum tekniği ile eğitimcinin kalitesi ile ilgili 
altı değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Eğitime katılanların bu altı değerlendirme kriteri ile ilgili algı düzey-
lerini 5’li-Likert tipi ölçekte “1=Kesinlikle katılmıyorum, … 5= Kesimlikle katılıyorum” belirtmeleri isten-
miştir. Ayrıca eğitime katılanlardan memnuniyetsizlikleri varsa nedenleri belirtmeleri ve eğitimlerin uzaktan 
eğitim şeklinde verilmesine dair görüşlerini yazılı olarak beyan etmeleri istenmiştir. Analiz: Eğitime katılan 
2227 kişiden 480 kişi (%20) ankete katılmış olup, belirlenen altı adet değerlendirme kriteri ile ilgili elde edilen 
veriler tanımlayıcı istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara yazılı verilen cevaplar 
içerik analizine tabi tutulmuştur.  Araştırmanın Problemi: Çalışanların İSG eğitimlerinin uzaktan eğitim 
yöntemiyle yapılmasının etkinliğinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın Kısıtları: Araştırma bulguları; 2015 
- 2017 yılları arasında Sakarya Üniversitesi idari ve akademik kadroda görev yapan personelle sınırlıdır. Bul-
gular: Araştırmanın bulguları uzaktan eğitime katılan çalışanların genel memnuniyet oranının 5-Likert tipi 
ölçeğe göre 3.99 olarak gerçekleştiğini göstermiştir. Altı değerlendirme kriteri ile ilgili sırasıyla şu bulgulara 
ulaşılmıştır; 1- Eğitimin uzaktan eğitim şeklinde verilmesi hususunda memnuniyet oranı 4.04 (%80.83), 2- 
Eğitim için verilen sürenin yeterliliği hususunda memnuniyet oranı 4.04 (%80.79), 3- Eğitimin çalışma hayatı 
ile ilgili gerekli bilgileri kazandırması hususunda memnuniyet oranları 4.03 (%80.50), 4- Eğitimin İSG mev-
zuatı (işverenin ve çalışanın sorumlulukları) ile ilgili gerekli bilgileri kazandırması hususunda memnuniyet 
oranı 4.05 (%81.04), 5- Eğitimin etkileyici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı hazırlanmış olması hususunda memnu-
niyet oranı 3.79 (%75.88) ve 6- Eğitimcinin anlatmış olduğu konuya hâkim olması ve bu bilgisini aktarabilme-
si hususunda memnuniyet oranı 3.98 (%79.58). Anket katılan 31 kişi eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde ve-
rilmesi ile ilgili görüş ve memnuniyetsizliklerini paylaşmıştır. Bunlardan sekizi özellikle zaman tasarrufu sağ-
laması ve mevzuatı öğrenme açısından sağladığı katkılar nedeniyle memnun olduklarını belirtmiştir. Dördü ise 
aksine uzaktan eğitimlerin verimli olmadığını, karşılıklı ve interaktif olarak yüz yüze eğitim şeklinde verilme-
sinin daha yararlı olacağını bildirmişlerdir. Eğitimcilerin konusuna hâkim olduğu görüşü ağırlık kazanmakla 
birlikte, eğitimcilerin ses tonu, jest ve mimikler üzerinde fazla durmadan anlatımlarını monoton ve sıkıcı bir 
şekilde yaptıkları beyan edilmiştir. Katılımcılar en çok sunum kalitesi açısından memnuniyetsizliklerini beyan 
etmişlerdir. Bu bağlamda eğitimlerin yeterince resim ve video gibi görsellerle desteklenmediği için etkileyici 
ve sürükleyici olmadığı belirtilmiştir. Katılımcılardan bir kaçı eğitim videolarının gerçekten karşısına geçip 
izlenip anlaşılmadığını hususunda tereddütleri olduğunu söylemişlerdir. Sonuç: Bu itibarla; bilişim alt yapısı 
yeterli olmak şartıyla, görsellerle desteklenmiş, akıcı, etkileyici ve sürükleyici bir üslupla yetkin eğitimciler 
tarafından hazırlanmış eğitim videoları üzerinden çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin etkin ve verimli ola-
cağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uzaktan Eğitim
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞYERİNİN HANGİ TEHLİKELİ 
SINIFINDA ( NACE KODLARI)  OLDUĞUNUN ÖNEMİ

Metin PEHLİVAN

 Kırklareli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, 
Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2. Maddesine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümleri gerek kamu gerekse özel sektöre ait olsun bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksı-
zın uygulanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre işyerinde yürütülen işin durumuna göre 
işyerinin az tehlikeli mi, tehlikeli mi yoksa çok tehlikeli bir işyeri olup olmadığı büyük önem arz etmektedir. 
Çünkü bu tehlike sınıflarına göre kanunun işverenlere yükleyeceği yükümlülükler değişmektedir.  Önceki 
düzenlemelerde işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiği işyerinin SGK’da kayıtlı olduğu işkolu kodu dikkate 
alınarak belirlenmekteydi. Yeni düzenlemeyle birlikte İnternet Vergi Dairesi’nden işverenin e-vergi levhası in-
celenmekte tescil edilecek işyeri adresinin e-Vergi levhasında kayıtlı olan işyeri adresi ile aynı olması halinde, 
tehlike sınıfının belirlenmesinde vergi levhasında yer alan işkolu kodu dikkate alınmaktadır. Adres uyuşmaz-
lığı olması durumunda ise işveren tarafından işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek alacağı 
işkolu kodu, tehlike sınıfının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bazı işyerlerinde ise vergi mükellefi olma-
yan işverenler faaliyet göstermektedir. Bu durumda ise işveren tarafından verilen işyeri bildirgesi, işyeri için 
yazılan resmi yazılar veya işyeri açma belgesi gibi belgeler dikkate alınarak işkolu kodu belirlemekte, işyeri 
tescil edildikten sonra Nace Kodları da, tehlike sınıfı tespiti olarak, sisteme işlenmektedir. Avrupa Toplulu-
ğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen Nace; Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle 
ilgili istatistiklerin üretilme ve yayılma amacına için kullanılan bir başvuru kaynağıdır. Nace kodlamasında 
faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yü-
rütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, Nece kodu uygulaması da kullanılmaktadır. Amaç: 
Biz de çalışmamızda işyerinin, az tehlikeli işyeri mi, tehlikeli işyeri mi yoksa çok tehlikeli işyeri sınıfına mı 
girdiğinin iş sağlığı ve güvenliği hukuku mevzuatı bakımından yeri ve önemi, bu hususun tespitinde ise işyeri 
için sisteme girilmiş olan Nace Kodlarının tespitinde karşılaşılan sorunların neler olduğunu, E-Vergi Levhası 
sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi sistemi arasındaki bilgi uyumunun verilecek kararlara etkisini, dola-
yısıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işyerinin girdiği tehlike sınıfına göre işverene yüklediği 
yükümlükler ve işverenlerin bu yükümlüklerden kurtulmak için başvurdukları yolları mümkün olduğu ölçüde 
açıklamaya çalıştık Kapsam: Çalışma 633l sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılmıştır. 
Bundan dolayı işyerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin tespitinde işverenler tarafından yapılan işyerinde 
gerçekleştirilen faaliyet bildiriminin önemi, eksik ve yanlış bildirim yapılması meselesi irdelenmiştir. Sınır-
lıklar: Çalışma sadece iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanına ait  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dikkate alı-
narak bir değerlendirme yapılmamıştır. Yöntem: Çalışma ilgili mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 
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ve yargıya yansıyan uyuşmazlıklar da incelenerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İşyerinin hangi tehlike sını-
fına girdiğinin tespit edilmesi noktasında o işyerinde yürütülen asıl işin hangi tehlike sınıfına girdiği dikkate 
alındığı için büyük önem arz etmektedir. İşyerinin tescil edilmesi esnasında o işyerinde birden fazla faaliyet 
yürütülmüş dahi olsa sadece bir adet iş kolu kodu verilmektedir. O işyerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin han-
gisinin asıl iş olduğu net bir şekilde tespit edilemiyorsa o işyerinin hangi faaliyet amacıyla kurulduğu dikkate 
alınacaktır. Bazen öyle oluyor ki aynı işyerinde asıl iş olarak kabul edilebilecek birden fazla faaliyet gerçekleş-
tirilebilmektedir. Bu durumda ise bu faaliyetlerden hangisinin tehlike sınıfı daha yüksek ise o faaliyet dikkate 
alınacaktır. Eğer işveren gerçekleştirdiği asıl işte değişikliğe giderse bu durumu da en geç bir ay içerisinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen sürede bildirimde bulunmaz ve 
yapılan inceleme ve denetimlerde asıl işçin tescilde belirtilen işten farklı olduğu ya da asıl işin değiştirildiği 
tespit edilirse; inceleme ve denetimde toplanan bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak işyerinin az teh-
likeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli mi olduğu kararlaştırılır. Alınmış olan karar da işverene tebliğ edilir. Eğer 
alınan karar neticesinde işyerindeki tehlike sınıfında bir değişiklik olmuşsa işveren tehlike sınıfının işverene 
yüklediği yükümlükleri doksan gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne 
bildirimde bulunmak zorundadır. Sonuç: Öncelikle İşyeri tehlike sınıfının tespiti meselesi işyerindei iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerinin alınması noktasında çok önem arz ettiği işyeri tescil, işkolu tespit ve nece kodlarının 
alınması aşamlarının çok sıkı takip edilmesi gerekmektedir. Her nekadar iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında 
gerekli düzenlemeler olmuş olsa da işverenler mevzuatın getirdiği yükümlülüklerden kurtulmak için eksik ya 
da yanlış bilgi verme yolunu tercih edebilmektdirler. Denetimleri sıklaştırarak, idari para cezalarının yaptırım-
ları da ağırlaştırma yoluna gidilebilmelidir.

Anahtar Kelimeler: 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Tehlike Sınıfları, Nace Kodları
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KIRSAL KESİMDE SIKLIKLA KULLANILAN STANDART DIŞI TARIM ARAÇLARINA BAĞLI 
KAZA RİSKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI

Murat DARÇIN1, Murat ALKAN1, Gürdoğan DOĞRUL1, Emine Selcen DARÇIN2

1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Dünya çapında işgücünün önemli bir kısmını istihdam eden tarım sektörü iş kazalarına bağlı ölüm 
ve yaralanmaların sıklıkla yaşandığı en tehlikeli sektörlerdir biridir. Tarımsal faaliyetlerdeki ölüm ve yara-
lanmalarda traktör gibi motorlu araçların payı büyüktür. Türkiye ölçeğinde traktörlerin yanı sıra standart dışı 
araçlar da tarım çalışanları ve aileleri için önemli bir iş güvenliği sorunu teşkil etmektedir. Özellikle kırsal 
kesimlerde yaşayanlar tarafından tarımsal faaliyetlerde olduğu kadar tarım dışı faaliyetlerde de üretim amacı 
dışında yoğun olarak kullanılan ve hiçbir güvenlik standardına sahip olmayan bu sıra dışı araçların bir türü de 
patpatlardır. Pat-patlar yapısı bakımından arazi taşıtlarına, fonksiyonları bakımından ise traktörlere benzeyen, 
motorlu çapa makinelerinden dönüştürülerek imal edilen ve çıkardığı sesten dolayı halk arasında pat-pat olarak 
isimlendirilen standart dışı araçlar/makinelerdir. Pat-pat makinesinin adı çıkardığı sesten türetilmiştir. Ortala-
ma 300-350 kg ağırlığında olan bu araçlar, ana kısmı oluşturan bir motor ve diğer kısmını oluşturan bir römork 
olmak üzere iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Üreticiler pat patı hem ekim alanlarında hem de ürünlerinin 
kaldırılması ve değerlendirilmesinde kullanmaktadırlar. Bu araçlar esas olarak tarımsal işletmelerin içinde 
tarlaların sürülmesi, ekim, püskürtme faaliyetlerinin yapılması, toprağın suyunun giderilmesi gibi işlerde kul-
lanılmak üzere üretilmelerine rağmen, tarım çalışanları tarafından karayolunda da ek yük ve insan taşınması 
maksatlı nakliye faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pratik ve kullanışlı olan pat-patlar düşük fiyatı, 
düşük yakıt tüketimi, kullanım kolaylığı, her türlü hava şartlarında kullanılabilme kapasitesi, eğimli arazilere 
tırmanabilme kabiliyeti nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir. Ne var ki, ağırlık merkezi ve denge 
problemlerinden dolayı devrilmelere karşı hassas olmalarına rağmen hiçbir güvenlik tedbiri düşünülmeden 
standart dışı üretilen bu araçlar, koruyucu güvenlik tertibatı içermemesi nedeniyle de ölüm ve yaralanmalara 
sebebiyet verme yönünden büyük bir risk oluşturmaktadır. Türkiye’de traktörler kazalarına ilişkin kısmen veri 
ve araştırma olmasına rağmen, pat-patların karıştığı kazalara ilişkin çok az sayıda çalışma vardır. Amaç: Bu 
çalışmada, pat-pat kullanımına bağlı olan kazalar incelenerek literatüre katkı sağlanması ve farkındalık oluştu-
rulması amaçlanmıştır. Kapsam: Pat patların karıştığı kazalar 2014-2015 yıllarında Konya ili örneğinde kırsal 
kesimi kapsayacak şekilde incelenmiştir. Olay raporlarına dayanarak ayrıntılı analizin yapıldığı bu araştırma 
sadece karayolu üzerinde değil, çalışma alanlarındaki kazaları da içermesi yönüyle özgündür. Yöntem: Ça-
lışma kapsamında patpatların karıştığı kazalar; mağdurların yaşları, meslekleri, öğrenim durumları, kaza yeri, 
kaza zamanı (kazanın meydana geldiği gün, ay, yıl), kaza nedeni, kaza sonucu gibi faktörler yönünden analiz 
edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın bulguları, pat-pat kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin tarım ça-
lışanları için önemli seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Pat-Pat’lar, esas olarak tasarlandıkları ve pazarlan-
dıkları tarım işlerinde kullanıldığı kadar, güvenlik açısından uygun olmayan şekilde karayolu taşımacılığında 
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da yoğun olarak kullanılmaktadır. Her yaş grubu çalışan kazalara maruz kalmakta olup, mağdurların önemli bir 
kısmı tehlikeli çalışma ortamlarını belirleyip karar verebilme durumunda olmayan çocuklarla, ilerleyen yaşla-
rına bağlı olarak algılarında önemli azalmalar olan yaşlılardır. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu aylarda ve 
yorgunluğa da bağlı olarak öğleden sonraki saat dilimlerinde artmakta olan kazalar daha çok dengesiz ağırlık 
merkezine sahip olan pat-patların devrilmesinden kaynaklanmıştır. Araçların devrilmesine etki eden önemli 
faktörlerin önde gelenleri asgari güvenlik standartlarına sahip olmayan bu araçların yaşadığı lastik patlaması, 
teker çıkması gibi ilkel güvenlik sorunlarıdır. Denge problemlerine bağlı olarak sık sık devrilme tarzı kazala-
ra karışan bu araçların sürücüleri çoğunlukla aracın altında kalarak ezilme olaylarına maruz kalmaktadırlar. 
Sonuç: Pat-patların karıştığı kazaların önemli bir kısmı basit tedbirlerle önlenebilir niteliktedir. Araçların me-
kaniği, tasarımı ve güvenliğiyle ilgili daha ileri mühendislik çalışmaları yapmak,  araçların kullanımıyla ilgili 
mevcut yasal kısıtlamaların uygulanmasını etkili denetimlerle kontrol etmek ve güvenli kullanımı hedef alan 
eğitim programları geliştirmek sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza, Pat Pat, Tarım
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TARIMSAL FAALİYETLER ESNASINDA MEYDANA GELEN TRAKTÖRLERE BAĞLI 
ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ

Murat DARÇIN1, Gürdoğan DOĞRUL1, Murat ALKAN1, Emine Selcen DARÇIN2

1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Traktörler, tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsurudur. Günlük yaşamda ulaşım aracı olarak kul-
lanma alışkanlığı ve sosyo-ekonomik nedenlerle Türkiye’de traktörlere olan talep oldukça yüksektir. Trak-
törler tarımda üretim ve etkinliği artırmak için kullanılan en hayati, ancak en ölümcül araçlardır. Bu ölümcül 
makineleri, her yaştan ve farklı fiziksel özellikten tarım çalışanı kullanır. Yaşlı çiftçiler ve tarım işçileri, yaşla 
ilişkili olarak işitme kaybı, görme keskinliği ve algılarında azalmalar nedeniyle kazalara karşı savunmasızdır. 
Tarım çalışanları bazı mesleklerde olduğu gibi belirli bir yaşta emekli olmazlar, daha ziyade ağır fiziksel ko-
şullardaki makineleri ve traktörleri kullanmaya devam ederler. Traktör sürücüleri çoğunlukla bütün günlerini 
(günde en az 10 saat ve çok daha fazlası) traktörlerle çalışarak yorucu ve zor koşullar altında geçirmektedir. 
Traktörlerin sürücüler üzerinde psikolojik yorgunluk yaratan negatif etkileriyle uzun çalışma saatlerinin bir-
leşimi kaza riski olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım sektöründeki ölümcül iş kazalarının en önemli kaynağı 
diğer tüm tarım makinelerinden daha fazla traktörler olmasına rağmen, ülkemizdeki traktöre bağlı iş kazaları-
nın doğası ve tipleri hakkına çok az bilgi mevcuttur. Amaç: Bu çalışmanın amacı tarımsal faaliyetler esnasında 
traktörlerin karıştığı ölümlü kazalara ilişkin faktörleri ortaya koymaktır. Kapsam: Çalışmanın kapsamı, 2011-
2014 yıllarında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu ve Kütahya illeri kırsal kesimlerinde kara-
yolu dışında kalan (tarla, bahçe, orman yolu, arazi yolu gibi) alanlarda tarımsal faaliyetler esnasında meydana 
gelen ölümlü traktör kazalarıdır. Karayolunda meydana gelen trafik kazası türündeki olaylar bu çalışmanın 
kapsamı dışındadır. Yöntem: Resmi istatistikler özel olarak tarım araçlarına ilişkin verileri içermemektedir. 
Tarım araçlarına ilişkin istatistikler diğer istatistiki verilerin arasından ayrıştırılarak kısmen ortaya konmak-
tadır. Traktörler kazalarına ilişkin veriler toplanırken traktörün teknik özellikleri, devrilmeye karşı korunma 
yapısı olup olmadığı gibi bazı veriler eksik bırakılmaktadır. Bu çalışmada ölümlü kaza raporları incelenerek 
tarımsal faaliyet esnasında traktörlerin karıştığı kazalar, zaman, tür, mağdur yaşı gibi özellikler yönünden ana-
liz edilmiştir. Bulgular: Traktörlerle ilişkili ölümlerin büyük kısmı Ekim, Haziran, Ağustos, Mayıs ve Eylül 
aylarında meydana gelmiştir. Mağdurların çok büyük kısmı çiftçi, traktör sürücüsü ve erkektir. Olaya karışan-
ların %70’den fazlası olay yerinde ölmüştür. Ölümlü traktör kazalarının en önemli sebebi devrilmedir. Mağ-
durların çok büyük kısmı devrilme neticesinde aracın altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Traktörler, sık sık 
devrilme türü kazalara sebebiyet vermesi yönüyle tarımdaki diğer tüm araçlardan daha fazla ölümle ilişkilidir. 
Çalışma nitelikleri ve daha yüksek bir ağırlık merkezi ile üretilmeleri nedeniyle sürücüler, araçlar, sürüş ko-
şulları veya arazi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklan devrilme türü kazalara daha fazla karışan traktörler genel-
likle yüksek riskli bir araç olarak sınıflandırılır. Ölümcül kazaların karşılaştırmalı çalışmalarına göre, çevresel 
faktörler (dik araziler, eğimler, kaygan ve ıslak toprak koşulları) ve kazaların insani boyutları (sürücü hatası, 
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hatalı çalışma, ihmal ve diğer fiziksel bozukluklar) nedeniyle sık sık devrilme başta olmak üzere değişik türde 
traktör kazaları meydana gelmektedir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, devrilme, hareket halindeki 
traktör veya römorkundan düşme ve çarpışma/çarpma olayları, makineye sıkışma/kaptırma ve ezilme traktörle 
ilişkili kazaların diğer önemli türleridir. Birçok çalışma, yaşlı insanların kazalardan daha fazla etkilendiğini 
göstermektedir. Bu bulguları destekleyecek şekilde bu çalışmada da 60 yaş ve üstü yaş grubunun ölümcül kaza 
yaşaması olasılığının daha yüksek olduğunu bulunmuştur. Başka bir deyişle, yaşlı insanların kazalara maruz 
kaldıklarında ölme veya ciddi şekilde yaralama olasılığı daha yüksektir. Genç sürücülerin karıştıkları kazalar 
yaşlıların aksine daha az ölümcül olmaktadır. Fizyolojik yaş artıkça kazaya uğrama oranı da artmakta ve ma-
ruz kalınan kazalarda yaşlılar daha ağır hasar görmektedir. Sonuç: Türkiye’deki traktörlerin yaklaşık yarısı 25 
yaşından büyüktür. Rasyonel ömrünü tamamlamış eski model traktörleri kullanmaya devam etmek çok ciddi 
bir güvenlik riskidir. Eski traktörler, sürücüleri dış etkilerden koruyarak kaza ihtimalini azaltacak ısı kontrollü 
konforlu kabin gibi veya kaza anında ağır yaralanma ve ölümleri önemli ölçüde azaltan emniyet kemeri ve 
devrilmeye karşı korunma yapısı gibi yeterli güvenlik donanımına sahip değildir. Bu nedenle eski traktörlerin 
karıştığı kazalar daha ölümcül olmaktadır. Halen pek çok traktörün devrilme koruma sistemleri (ROPS) ve 
emniyet kemeri olmadan kullanılması devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır. Sadece bilgi temelli eğitim 
programları yerine güvenli traktör kullanımıyla ilgili toplum merkezli iş güvenliği programları, traktörlerin ka-
rıştığı ölümcül kazaları önlemede önemli ve öncelikli bir rol oynayacaktır. Tarım sektöründeki mevcut riskler 
ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal bilinç artırılmalıdır. Korkutucu gerçek şudur ki; yeterli güvenlik 
kültürü olmaması nedeniyle traktör ile ilgili kazalar, ölümcül yaralanmaların muhtemelen en önemli nedenle-
rinden biri olmaya devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Kaza, Tarım, Traktör
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ÇEKİCİLERİN KARAYOLLARINDA KARIŞTIKLARI TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ

Murat ALKAN1, Gürdoğan DOĞRUL2, Murat DARÇIN3

1-2-3Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Alınan tedbirlere, geliştirilen politikalara ve projelere rağmen, trafik kazaları sonucunda her yıl 
dünya yollarında yaklaşık 1.25 milyon insan ölmekte, 20 ila 50 milyon arasında insan yaralanmaktadır. Bu 
yönüyle trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmalar, insanlık yaşamını ve sağlığını doğrudan veya dolaylı ola-
rak etkileyen, toplum sağlığını tehdit etmeye devam eden küresel ölçekte kronik bir problem olarak karşımıza 
çıkmaya devam etmekte, tedavisi uzun, yorucu ve zorlu bir hastalık olarak önemini korumakta, toplum yaşa-
mını olumsuz etkilemedeki rolünü sürdürmektedir. Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları ile yılda ortalama 
7500 kişinin ölüp, 300 binin üzerinde kişinin yaralandığı güvensiz trafik olgusu, ülkemiz karayollarındaki tra-
fik güvenliği ile buna yönelik planlama ve uygulama eksikliklerini güçlü şekilde ortaya çıkarmaktadır. Kara-
yollarında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarındaki dikkat çekici yükseklik, trafik güvenliğini 
etkileyen araç, insan ve çevre faktörleri içerinde, trafik kazasına karışan taşıtların yakından incelenmesi önem-
lidir. Karayolu güvenliğini etkileyen taşıtlara özgün risk faktörlerinin ortaya çıkarılması, karayollarındaki iş 
görenlerin çalışma güvenliğine etki eden risk faktörlerinin ortaya çıkarılması anlamına geleceği açıktır. Geli-
şen karayolu ağına bağlı olarak çekicilerin kullanımı ve sayıları her geçen yıl artmıştır. Özel olarak imal edil-
miş, farklı teknik donanımlara sahip çekicilerin ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışma oranlarındaki 
yükseklik diğer araç cinsleri göz önüne alındığında dikkat çekmektedir. Ülkemiz karayolu ağında 2012-2016 
yıllarında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 1,312,623 taşıtın 30,366’sı (%2,4’ü) çekicidir. Bu 
oran otobüs ve traktörden fazla, kamyonlarla ise neredeyse denktir. Kendine özgü yapıları ve özel donanımlar 
çekicileri, karayollarındaki taşıma faaliyetlerinde önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Dolayısıyla cid-
di kazalara sebep olan çekicilere bağlı trafik kazalarının yakından incelenmesi önem arz etmektedir. Bununla 
paralel olarak karayollarında meydana gelen iş kazaları çok sayıda çalışanın ölümüne, yaralanmasına ya da 
sakat kalmasına sebep olmaktadır. Büyük bir kısmı işle de ilgili olan Trafik kazalarının, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından önemi açıktır. Bu kapsamda karayolları taşımacılığındaki trafik kazaları, dünyada işle ilgili yara-
lanma, sakatlık ve ölümün önde gelen nedeni olarak tespit ve ifade edilmiştir. Çalışanların, trafik kazalarının 
yaklaşık %30’una karıştığı tahmin edilmektedir. Tahminlere göre, yılda 6 ila 15 milyon çalışan trafik kazaları 
nedeniyle işle ilgili yaralanmaya maruz kalmaktadır. Bütün yönleriyle ele alındığında, trafik kazalarının ön-
lenmesine 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 karayollarında meydana 
gelen ölümlü ve/veya yaralanmalı çekici kazalarıyla ilişkili faktörleri ve riskleri tanımlamak, ölüm/yaralan-
maları azaltacak önerilerde bulunmak, karayollarında çalışan sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma ve analiz, kırsalda (polis sorumluluk alanı dışında) meydana gelen 
son beş yıllık çekici kaza verilerinden oluşmaktadır. Sınırlıklar:  Bu araştırma, tüm ülkede 2013-2017 yılları 
arasında polis sorumluluk sahası dışındaki çekici kazaları ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada Türkiye gene-
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linde polis sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2013-2017) çekicilerin karıştığı ölümlü ve ya-
ralanmalı 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 sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2013-2017) 
trafik kazasına karışan 25,186 aracın 17,933’ü (%71) çekicidir. Çekicilerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazaları, 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, yaralanma-ölüm du-
rumu vb. faktörler kapsamında analiz edilmiştir. Dönem içerisinde 338 sürücü ölmüş, bahse konu kazalarda 
ölen 291 sürücü (%86) polis sorumluluk sahası dışında meydana gelen çekici kazalarında ölmüştür. Son beş 
yılda ölümlü kazaya karışan çekici sayısı 2016’dır, bunun 1393 tanesi (%69) polis sorumluluk sahası dışında 
gerçekleşmiştir. Sonuç:  Çekici kazaları ve bu kazalara bağlı olarak meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 
analiz edildiği ve araştırıldığı tüm çalışmalarda, trafikteki çekicilerin süreklilik arz eden bir risk olduğu tespiti 
önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçekler ışığında çalışma sonunda çekicilerin karıştığı 
trafik kazalarını oluşturan faktörler ve riskler her tek kaza özelinde detaylı incelenerek sorun ve kaynakları 
tespit edilmiş, bahse konu taşıt özelinde kazaların minimize edilmesi için alınacak tedbirlere, uygulanabilecek 
politikalara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Çekici Kazaları, Güvenlik, Kaza Analizi, Risk, Karayollarında İş Güvenliği
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TARIM ZARARLILARIYLA MÜCADELEDE KULLANILAN KÖSTEBEK TABANCALARININ 
SEBEP OLDUĞU KAZALAR

Murat DARÇIN1, Murat ALKAN1, Gürdoğan DOĞRUL1, Emine Selcen DARÇIN2

1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Dünya çapında değişik amaçlarla kullanılan farklı türde ateşli silahlar vardır. Doğası itibarıyla 
ateşli silah olarak üretilmeyen fakat tehlikeli hayvanlara karşı bir tuzak olarak kullanılan bazı standart dışı 
aletler farklı amaçlar için kullanıldığında ateşli silahlar gibi tehlikeli durumlar yaratabilmektedir. Bu aletler 
ateşli silah olarak üretilmemesine rağmen, ölümlere neden olabilmektedir. El yapımı bu aletler ucuza ve kolay 
mal edilebilmeleri nedeniyle, ülkemizde sıklıkla üretilmektedir. Kullanıcı güvenliği düşünülmeden genellikle 
kemirgenleri etkisiz hale getirme amaçlı bir tuzak olarak üretilen, köstebek tabancası olarak da bilinen ilkel 
el yapımı aletler, tarım çalışanları tarafından hâlen yaygın olarak kullanılmaktadır. İmalatı, alım ve satımı 
izne bağlı olmayan, tarım zararlıları ile mücadelede önerilen aletlerden olmamakla birlikte çiftçiler tarafından 
köstebek, tarla faresi gibi tarım zararlılarına karşı doğal mücadelede etkili ve yaygın olarak kullanılan, insan 
üzerinde taşınması zor, basit ve tuzaklı bir mekanizmaya sahip olan köstebek tabancaları, halk pazarlarında 
ve nalburlarda çok düşük bedelle satılmaktadır. Üretimi ve kullanımı ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme 
yoktur. Bu aletler “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ile “2521 sayılı 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklerle Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bu-
lundurulmasına Dair Kanun” ve bu kanunların uygulanmasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre ruhsata 
bağlanması gereken silahlardan değildir. Genellikle kemirgen yuvalarına yerleştirilen, standart bir av tüfeği 
kartuşu ateşleyebilen aşırı hassas ateşleme mekanizmasına sahip olan bu sıra dışı aletin üretimi, taşınma-
sı, tuzaklanması ve ateşlenmesi esnasında azımsanmayacak oranda yaralanmalı ve ölümcül kazalar meydana 
gelmektedir. Köstebek tabancası kaynaklı yaralanmaların özelliği çok yakın mesafeden gerçekleşmesi, düşük 
enerjili olması, yarada çok sayıda kalıntı yabancı cisim içermesi, kontamine yüzeylerle temas etmesinden do-
layı çok kirli ve acılı olmasıdır. Tarım çalışanlarının köstebek tabancası kaynaklı kazalara maruziyeti ile ilgili 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Amaç: Çalışmanın amacı, zararlılarla mücadelede çalışma güvenliği göz ardı 
edilerek kullanılan ilkel yöntemlerin sebep olduğu tabloyu ortaya koyarak farkındalık yaratmaktır. Yöntem: 
Bu çalışmada; tarımsal faaliyetler esnasında köstebek tabancası olarak tabir edilen aletin sebep olduğu ölümlü 
ve yaralanmalı kazalar, Konya ili örneğinde olay raporlarına dayanarak istatistiki olarak incelenmiş ve analiz 
edilmiştir. Bulgular: Köstebek tabancası kaynaklı kazalar genellikle kurban tuzağı kurarken, metal unsuru 
ayarlarken veya kontrol ederken gerçekleşir. Bu silahlar özellikle el bölgesinde görülen küçük kazalara neden 
olabildikleri gibi ölümcül olabilen yaralanmalara da neden olabilirler.  Kazalar sonucu meydana gelen yara-
lanmalar çoğunlukla ekstansör tendon ve kemik yaralanmaları şeklinde olup, sağ el ve parmaklarıyla sol el ve 
parmakları patlama sonucu kısmen veya tamamen zarar görmektedir. Kazalar genellikle yaz aylarında meyda-
na gelmektedir. Bu aylarda köstebekle mücadele doğal olarak artmaktadır. Zararlılarla mücadelede bu aletleri 
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sıklıkla kullanan çiftçiler, köstebek tabancasına bağlı kazalar açısından yüksek riskli bir grup oluştururlar. 
Sonuç: Mevcut durumda herkes hiçbir yasal yükümlülüğe tabi olmadan basit talimatları izleyerek köstebek 
tabancası gibi el yapımı bir ateşli silah üretebilir. Köstebek tabancası gibi aletler kısa mesafeden ateşlendiğinde 
insanlarda ölümcül yaralanmalara neden olabileceğinden, bunların üretim ve kullanımının ateşli silah yasala-
rına uygun olarak yapılması gerektiği önleyici tedbirler kapsamında ele alınmalıdır. Köstebek tabancası gibi 
el yapımı silahların kolay ulaşılabilirliğiyle, bu tip silah ve silah olabilecek malzemelerin denetim altında kul-
lanılmasının sağlanmasına yönelik çabalar artırılmalıdır. Zararlılarla mücadelede ilkel bir alet olan köstebek 
tabancalarının yerine daha modern, etkili ve güvenli yöntemlerin kullanılması konusunda tarım çalışanlarında 
farkındalık sağlamaya yönelik faaliyetler, ölüm ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Köstebek Tabancası, Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza
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2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN İŞ KAZALARI AÇISINDAN ANALİZİ

Murat KORKMAZ1, Ümran SEVİL2, Vasfiye BAYRAM DEĞER3, Ayça GÜRKAN4, Özlem GÜNER5,  
Nigar ÇELİK6, Ali Serdar YÜCEL7

1Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye
2-4Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

3Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Mardin / Türkiye
5Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop / Türkiye

6Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kütahya / Türkiye
7Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Giriş: Kaza kişi ya da işin nev’ine bağlı olarak ortaya çıkan önlenmesi mümkün bir olaydır. Hukuk kap-
samında iş kazası sigortalı bireyin işveren tarafından yürütülmekte olan bir işin ifası sırasında ortaya çıkan 
olumsuz durum olarak nitelendirilmiştir. Farklı bir ifade ile “İşçinin ya da çalışanın işini yaparken, işyerinde 
gerçekleşen, işçiyi bedence ya da ruhça etkileyen olumsuzluktur” şeklinde de tanımlanmaktadır. 6331 sayılı 
kanunun 3 maddesinin g fıkrası ile 5510 sayılı kanunun 13 maddesindeki iş kazası tanımlarının farklılık göster-
diği görülmektedir. Fakat kısaca literatür açısından değerlendirdiğimizde iş kazası bireyin fiziksel ya da ruhsal 
olarak olumsuz etkilenmesi ve zarar görmesi şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. İş kazası ve çalışmadan 
doğan kazalar birey başta olmak üzere farklı birçok noktayı olumsuz anlamda etkilemektedir. Bunların başın-
da çalışan bireye bağlı olan diğer aile bireyleri, toplum, kamu, ekonomi ve güven algısıdır. Çalışma koşulları 
kanunen belirlenmiş ve yönetmeliklerle düzenlenmiş kurallar çerçevesinde işletilmektedir. Fakat günümüzde 
artan tüketim taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan daha fazla kazanma hırsı nedeniyle olumsuz çalışma koşul-
larının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İşveren iş kazalarının önlenmesi ve yok edilmesi adına hareket 
etmek yaptırım uygulamakla yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlar da bu yaptırımları uymak ve uygulamakla 
sorumludur. Çalışan başta kendi beden ve ruh sağlığını korumak, güvenceye almak ve iş güvenliğini sağla-
makla sorumludur. İşveren bu yaptırımları yerine getirmek ve uygulamakla yükümlü olup yaptırımlarını denet-
lemek zorundadır. Amaç: Bu çalışma TÜİK tarafından düzenli olarak hazırlanan iş kazaları panel verilerinin 
farklı değişkenlerle analiz edilmesi şeklindedir. Bu çalışmada 2007-2016 yılları arasında İş Kazaları TÜİK 
verilerinin yıllar boyunca nasıl bir gelişim gösterdiğini belirlemek için hazırlanmıştır. Yöntem: Uygulamalı 
olarak gerçekleştirilen bu çalışmada panel veri analizinden yararlanılmış ve TÜİK in sitesinde yer alan 2007 
ile 2016 yılları arasındaki veriler farklı analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmek üzere hazırlanmıştır. 
Verilerin Analizi ve Bulgular: Araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. 
Yapılan Birim kök, Granger nedensellik, Cointegration, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda İş 
kazaları faktörlerinin arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Yapılan birim 
kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel hipotezin ka-
bul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır 
dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. İş kaza-
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ları değişkenleri birim kök içermemektedir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı 
olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla 
bu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi aranacaktır.  Yıllar ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. Meslek kategorileri ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmakta-
dır. Yaş grupları ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki 
kovaryans ilişkileri incelendiğinde, değişkenler arasında aşağıdaki gibi ilişki bulunmuştur. Erkek Grubunda 
Metal Sanayi alanında çalışan kişilerde İş kazaları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur.  Kadın 
Grubunda Gıda Ürünleri imalatı alanında çalışan kişilerde İş kazaları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek 
bulunmuştur. İş kazaları değişkenleri için durağanlık analizi yapıldığında, şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan 
analizdeki olasılık değerleri incelendiğinde, tüm olasılık değerlerinin 0.05 sınır değerinden büyük olduğu ve 
hipotezin kabul edilmesi gerektiği görülmektedir. Buna göre İş kazaları değişkenleri durağandır. Sonuç: İş 
kazaları değişkenleri birim kök içermemektedir. Yıllar ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır. Meslek kategorileri ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Yaş 
grupları ve İş kazaları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Erkek Grubunda Metal Sanayi 
alanında çalışan kişilerde İş kazaları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur. Kadın Grubunda Gıda 
Ürünleri imalatı alanında çalışan kişilerde İş kazaları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur. İş 
kazaları değişkenleri durağandır.  Yaş grubu bir üst gruba çıktıkça, iş kazaları 6.37 birim artmaktadır.  Meslek 
kategorileri, İş kazaları 3.45 birim artmaktadır.  Yıllar bir birim arttığında, İş kazaları 4.56 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Değişken, Panel Veri, Nedensellik, Temel Gösterge
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FARKLI DEĞİŞKENLERLE 2007-2016 YILLARINA TUİK AİT VERİLERİNİN MESLEK 
HASTALIKLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Murat KORKMAZ1, Ümran SEVİL2, Vasfiye BAYRAM DEĞER3, Ayça GÜRKAN4, Nigar ÇELİK5,  
Özlem GÜNER6

1Güven Plus Grup A.Ş. İstanbul / Türkiye
2-4Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

3Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mardin / Türkiye
5Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kütahya / Türkiye

6Ordu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ordu / Türkiye

Öz: Giriş: Her birey çalışmak, üretmek ve onuruna yakışır şekilde hayatını devam ettirmek zorundadır. Nor-
mal yaşam standartlarının devam ettirilebilmesi için bireyin çalışma hayatı içerisinde yer alması gerekir. Üre-
terek çalışmak ham olan bir maddenin işlenerek ve emek verilerek daha değerli bir hale getirilmesidir. Gelişen 
teknolojiye bağlı olarak toplumlar kendilerini daha gelişmiş toplumlar ve bireyler haline dönüştürmüştür. Bu 
durum daha kaliteli ve daha yoğun bir üretim haline dönüşmüştür.  Ayrıca artan tüketim talebi de birey ile 
toplumların üretim stratejilerini şekillendirmekte ve yönetmektedir. Ortaya çıkan bu görüntü ile birlikte çarpık 
sanayileşme ile üretim şekilleri ortaya çıkmaktadır. Halen gelişmiş toplumlar içerisinde dahi çarpık sanayileş-
me ve koşulları uygun olmayan üretim sahaları bulunmaktadır. Daha fazla üretmek ve daha fazla kazanmak 
adına insan sağlığının göz ardı edildiği günümüz koşullarında meslek hastalıklarına bağlı sorunların yoğun 
olarak yaşandığını görmekteyiz. Yapılan birçok bilimsel araştırma ve çalışma verilerine baktığımızda ise ya-
pılan işin değil işe göre alınması gereken önlem ve tedbirlerin alınmaması nedeniyle bu meslek hastalıklarının 
yaşandığı gerçeğini görüyoruz. Ayrıca uygulama ve yaptırım eksikliğinin de meslek hastalıklarının ortaya çık-
masında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bir başka önemli faktör ise iş ve üretim stratejilerinin üretim 
aşamasında önemli bir rol oynayan çalışanların işi hangi koşul ve şartlarda yapması gerektiğini tam olarak 
bilmemesinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Amaç: Bu çalışma meslek hastalıklarına bağlı olarak ortaya 
çıkan sayısal verilerin farklı değişkenler açısından analiz edilmesi ve öneminin ortaya konulması şeklindedir. 
Bu çalışma 2007-2016 yılları arasında meslek hastalıkları verilerinin yıllar boyunca nasıl bir gelişim göster-
diğini belirlemek için hazırlanmıştır. Kapsam ve Yöntem: TUİK tarafından hazırlanan farklı gruplar halinde 
düzenlenmiş olan 2007 ile 2016 yıllarına ait olan 10 yıla ait veriler farklı analiz teknikleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Verilerin Analizi: Bu araştırmada Panel veri analizinden faydalanılmıştır. Bu araştırmadan elde 
edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Birim kök, Granger nedensellik, Cointegrati-
on, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda meslek hastalıkları faktörlerinin arasındaki ilişkinin varlığı 
ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Yapılan birim kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven 
aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak 
olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanıl-
ması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. Meslek hastalıkları değişkenleri birim kök içermemektedir. 
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Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu 
ve H0 hipotezinin ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla bu değişkenler arasında nedensellik ilişki-
si aranacaktır. Yıllar ve Meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Meslek 
kategorileri ve meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Yaş grupları ve 
Meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki kovaryans 
ilişkileri incelendiğinde, değişkenler arasında aşağıdaki gibi ilişki bulunmuştur. 50-54 Yaş Grubunda Madenci-
lik alanında çalışan kişilerde meslek hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur. 25-29 Yaş 
Grubunda Giyim eşyaları imalatı alanında çalışan kişilerde meslek hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak 
yüksek bulunmuştur. 35-39 Yaş Grubunda Kağıt ve Kağıt ürünleri imalatı alanında çalışan kişilerde meslek 
hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur. Meslek hastalıkları değişkenleri için durağan-
lık analizi yapıldığında, şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan analizdeki olasılık değerleri incelendiğinde, tüm 
olasılık değerlerinin 0.05 sınır değerinden büyük olduğu ve hipotezin kabul edilmesi gerektiği görülmektedir. 
Buna göre meslek hastalıkları değişkenleri durağandır. Sonuç: Meslek hastalıkları değişkenleri birim kök 
içermemektedir. Yıllar ve Meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Meslek 
kategorileri ve meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Yaş grupları ve 
Meslek hastalıkları değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 50-54 Yaş Grubunda Madencilik 
alanında çalışan kişilerde meslek hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur.  25-29 Yaş 
Grubunda Giyim eşyaları imalatı alanında çalışan kişilerde meslek hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak 
yüksek bulunmuştur. 35-39 Yaş Grubunda Kâğıt ve Kâğıt ürünleri imalatı alanında çalışan kişilerde meslek 
hastalıkları yaşama olasılığı pozitif olarak yüksek bulunmuştur. Meslek hastalıkları değişkenleri durağandır. 
Yaş grubu bir üst gruba çıktıkça, meslek hastalıkları 0.072 birim artmaktadır. Meslek kategorileri, meslek 
hastalıklarını 0.064 birim artmaktadır. Yıllar bir birim arttığında, meslek hastalıkları 0.067 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, Değişken, Panel Veri, Analiz
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Mustafa BİLİCİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Güvenlik MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Pr, Van / Türkiye

Öz: Giriş: Sağlık sektörü, bir hizmet verme yeri, bir iş alanı ve her iş alanında olduğu gibi kendine has 
tehlike ve riskleri kapsamaktadır. Tehlike tehditti altında hizmet veren personel ile hizmet alan kişiler aynı 
risk altındalar. Kamu da sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesi, sağlık personelinin güvenli çalışma ortamı ile 
yakından alakalıdır. Bu makalede, sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği problemlerini ele alan çalışma-
lar derlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalara baktığımızda, özellikle yakın dönemde bu problemlerin ciddi bir 
önem arz ettiğini, sağlık sunucuların çeşitli meslek etkinliklerini sunmalarında ciddi sorunlarla karşılaştıkları 
gösterilmekte ve sağlık sunucuların sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunabilmeleri için güvenli bir iş ortamına 
sahip olmaları gerektiğini açık bir şekilde bizlere göstermektedir. Amaç: İş güvenliği, bir işin yapılabilmesi 
için çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal olarak kendilerini güvende his edebilecekleri bir ortamın sağlanması 
için yapılan çalışmaların bir bütünüdür (Dizdar E. 2002). İş güvenliğinin temel amacı,  hizmet veren ile hiz-
met alan ve bu hizmetlerin sunulduğu kurumun güvenliğini hedeflenmektedir. Ayrıca çalışanları, iş ortamının 
zararlı etkilerinden korumak, konforlu bir işyeri ortamını hazırlamak ve mesleki hastalıklara karşı personelin 
güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmaların bir bütünü olarakta tarif edebiliriz. Ayrıca personelin moral ve 
motivasyonlarının iyi olması, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmaları durumunda daha verimli ve 
daha kaliteli bir hizmetin sunulması olarakta görülmektedir (Sabuncuoğlu Z. 2000). Sağlık kurumları; içerisin-
de bulundurduğu sağlık çalışanları, hastaları, hasta yakınları, öğrencileri ve diğer ek hizmetleri sunan kişilere  
sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanması fikri günümüzde önemli bir ivme kazanmıştır (Abdullah NAC, 
Spickett JT, Rumckev KB, Dhaliwal SS. 2009). Kapsam: Amerika birleşik devletlerinde ulusal iş sağlığı 
ve güvenliği kurumu (National ınstitute for occupational safety and health= NIOSH), sağlıklı ve güvenli bir 
sağlık kurumunu “işin sürdürülmesi ile alakalı meydana gelen ve sağlık acısında sıkıntılı fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik, mekanik tehlikelerin ve bunlarla alakalı meslek hastalıkları ve iş kazalarının meydana 
gelmemesi ” diye tanımlama yapmıştır (Khorshid L. Demir Y. 2006;  Özkan Ö. 2001). Halbuki sağlık persone-
linin sağlık kurumlarında,  enfeksiyon, ilaç, malzemenin oluşturduğu sıkıntılı durumlar, atık, uygun olmayan iş 
yeri ortamı, çalışma şartları ve yetersiz malzeme, yoğun bir iş hayatı, personelin dikkatsizliği v.b. sebeplerden 
dolayı çok fazla tehlike, kaza ve hastalık riskleri ile karşılaşmaktadırlar (Bektaş G. 2005; Bahçecik N., Öztürk 
H. 2009). Yapılan bir çok araştırmalarda da doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının, çalışma yerinin 
güvensizliğinden dolayı mekanik, fiziki, kimyasal, biyolojik ve stres gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları 
tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra AIDS, hepatit, dermatit, varis gibi damar hastalıkları ve daha ağır mesleki 
hastalığa yakalandıklarını ortaya konulmaktadır (Khorshid L., Demir Y. 2006; Yılmaz M. 2004;    Clarke SP, 
Schubert M, Korner T. Sharp- 2007).  Bulgular: Yapılan bir araştırmada ise, sağlık hizmeti sunulan kurum-
larda iş güvenliğinden dolayı ortaya çıkan yüksek maliyetlerin %52’si hastanelerde olduğu tespit edilmiştir 
(Waehrer G., L PJ, Miller TR. 2005). Bu konuda Sağlık bakanlığı ile Joint commision ınternational kurumu be-
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raber yaptığı çalışmalarda hastane güvenliğinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da korunmasına yönelik kriterler 
belirlenmiş ve bu kriterler doğrultusunda gerekli yönetmenlikler çıkarılmıştır (Joint Commision International, 
2010; Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, 06 Nisan 2011). Sonuç: 
Bu sayede  sağlık kuruluşlarında çalışan  personellerin hangi tehlike ve risklerle karşı karşıya kaldıkları konusu 
daha detaylı bir şekilde incelenmekte ve bu doğrultuda çeşitli çözüm önerileri getirilmektedir. Böylece iş ve 
işyeri ortamına yönelik tehlike ve risklere karşı önleyici ve koruyucu önlemlerin alınması ve bu konuda daha 
doğru çözüm önerilerin geliştirilmesine olanak sağlayarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi 
hedeflenmektedir. Bu sayede sağlık kurumlarına daha güvenli bir iş yeri ortamı sağlanarak, sağlık çalışanları-
nın iş gücü ve iş günü kayıpları azaltılarak daha hızlı ve güvenli bir hizmet vermeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı Yasa, İSG, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Sağlık Çalışanları

Yazar Notu: Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLİCİ hazırlanmıştır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN MÜFREDAT ANALİZLERİ VE 
GELECEĞİ  

Mustafa GÜNAYDIN1, Ayşe BAYRAK2 

1Gümüşhane Üniversitesi, GMYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, 29100, Gümüşhane / Türkiye

2Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD, 29100,  
Gümüşhane / Türkiye

Öz: Giriş: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle nüfusun büyük bir bölümünü çalışanlar oluşturmaktadır. Her 
geçen gün artan teknoloji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte işyerlerindeki çalışma koşulları kötüye gitmeye 
başlamış bu da iş sağlığı ve güvenliğini dolayısıyla da insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kötü çalışma 
koşullarına bağlı olarak artan iş kazası ve meslek hastalıklarını minimize etmek amacıyla özellikle sanayileş-
miş ülkeler, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme çabası içerisine girmişlerdir. Bu çabaların yanında denetleme 
mekanizmasını da geliştirmek için çalışmalar yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Dar kapsamda iş ka-
zalarını ve meslek hastalıklarını önleme amacı olan, geniş kapsamda ise çalışanların sağlığını koruma amaçlı 
olup çalışma yerlerinin güvenli bir ortama dönüştürülmesini sağlayan iş sağlığı ifadesi, günümüzde bütün bu 
kavramların bütünü olarak iş sağlığı ve güvenliği kavramı ile birlikte sık olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan 
ülke olarak 20 Haziran 2012 yılında hissedilen ihtiyaca binaen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış ve 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çıkarılan bu kanun ile birlikte Yükseköğretim Kurumu da 
harekete geçerek üniversitelerde, doğan ihtiyaca karşılık olarak iş sağlığı ve güvenliği program ve bölümleri 
açılmıştır. Bu bakımdan ilk olarak 2012 yılında Lisans düzeyinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi bünyesinde açılmış ve 54 örgün eğitim ve 6 tam burslu öğrenci almıştır. Bunu takiben 2013 yılında Gü-
müşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde şimdi ise Sağlık Bilimleri Fakültesi altında açılmış ve 
50 örgün + 50 ikinci öğretim şeklinde alım yapılmıştır. Amaç: Yapılan bu çalışma ile birlikte ülke ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve katma değer olarak ciddi bir katkısı olan veya olacak olan iş sağlığı ve güvenliği lisans bölüm-
lerinin müfredatlarının, artan teknoloji ve sanayileşmeyle birlikte doğan ihtiyaçlara uygunluğu ve etkinliğinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan yükseköğretim 
kurumları kapsamında olan iş sağlığı ve güvenliği lisans bölümleri oluşturmaktadır. Yöntem: Yapılan bu ça-
lışmada 2012-2017 yılları arasında ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzları ile Yükseköğ-
retim Program Atlasından yararlanılmıştır. YOKATLAS incelenmiş incelenerek Bologna tanımlarına gidilmiş 
ve Bologna tanımları içerisindeki müfredatlar incelenmiştir. Bunun yanı sıra ilgili üniversitelerin ilgili bölüm 
öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının temel alanlarına bakılmış, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgelerinin 
olup olmadığı irdelenmiştir. Bulgular: 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği bölümü il olarak Yeni Yüzyıl Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında açılmış, bunu takiben 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Şu anda Yükseköğretim Kurumu kapsamında 11 Üniversite bün-
yesinde (8 Develet+3 Vakıf Üni.) Lisans Bölümü vardır. 6 tanesi Sağlık Bilimleri fakültesinde, 4 tanesi Sağlık 
Yüksekokulu ve 1 tanesi de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adı altında açılmıştır. 30 Mart 2018’de yapılan 
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en son güncelleme ile YOKATLAS’a kayıtlı 8 üniversitede de %100, 1 üniversite %89.3, 2 üniversite tam 
burslu olarak %100- %75 burslu olarak %81 ve %50 doluluk oranına sahiptir. 11 üniversite bünyesinde, iş sağ-
lığı ve güvenliği bölümlerinde toplam; 25 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 4 Öğr. Gör. Dr., 13 Öğr. Gör. 
ve 5 tane Araş. Gör. bulunmaktadır. 4 tane işyeri hekimi, 6 tane A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 3 tane B sınıfı iş 
güvenliği uzmanı ve 3 tane C sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Uzmanlık alanı olarak incelendiğinde; 
ağırlıklı olarak; halk sağlığı, kimya, hukuk, fizik, biyoloji, inşaat, nadir olarak ise jeoloji, bilgisayar mühen-
disliği, maden, psikoloji ve balıkçılık teknolojileri mühendisliğimden oluşmaktadır. Bunu dışında ikinci bir 
yüksek lisans olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan sayısı ise 10 tane olarak tespit edilmiştir. Bologna 
bilgi paketleri incelendiğinde, 11 üniversiteden 8 tanesine ulaşıldı ve bu 8 tanesinden de 1 tanesinin sadece I 
ve II yarıyıllarına ulaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde 4 tane üniversitede İSG Uygulamaları veya buna 
benzer ders konulmuş ve bunların kredileri ise 20 K (7. Yarıyıl + 8. Yarıyıl), 7 K (6. Yarıyıl), 16 K (7. Yarıyıl + 
8. Yarıyıl) ve 20 K (8. Yarıyıl) olarak tespit edilmiştir. 11 üniversiteden sadece 5 üniversitede ilkyardım dersi 
olduğu görülmüştür. Sonuç: İSG lisans bölümlerinin müfredat analizlerinde çalışma alanlarına/sahaya uyum 
son derece önemlidir. Bu bakımdan ilgili üniversitelerde yeterli olmayacak kadar az isg uygulama dersi konul-
muş, bunun yanında isg kadar önemli olan ilkyardım derslerinin olmayışı son derece düşündürücüdür. Ve belli 
bir yıldan sonra alan bazlı bir müfredat değil de karmaşık bir yapıya sahip müfredatlar hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analiz, İş Güvenliği, İş Sağlığı, Müfredat
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM VE PROGRAM 
KONTENJANLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İŞ KAZALARI

Mustafa GÜNAYDIN1, Gülseren GÜNAYDIN2

1Gümüşhane Üniversitesi, GMYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, 29100, Gümüşhane, Türkiye
2Gümüşhane Üniversitesi, SHMYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, 29100, Gümüşhane, Türkiye

Öz: Giriş: Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgili bulunan üç ana unsur vardır. Bunlar, 
çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması ve işletme güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu bakımdan 
iş sağlığı ve güvenliğinin İLO ve WHO iş sağlığı ve güvenliği komitesine göre iş güvenliği; İşçilerin, iş ka-
zalarına uğramalarını önlemek ve güvenliği çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi 
olarak tanımlanmaktadır. İş sağlığı ise daha çok çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağlığını etkileyebile-
cek risk faktörleri karşısında çalışanların sağlığının korunmasıdır. Yapılan bu tanımlamalardan yola çıkarak iş 
sağlığı ve güvenliği; çalışanın, iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden 
ve sağlığa zarar verebilecek unsurlardan korunmasını, aynı zamanda işyeri ortamının iyileştirmesini hedef alan 
sistemli ve bilimsel çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz.  Hangi işi yaparlarsa yapsınlar bütün çalışanla-
rın fizyolojik, psikolojik ve sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve bu seviyede 
tutulmasını, çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini, işçilerin işleriyle ilgili olup 
sağlığa zararlı risklerden korunmalarını, işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda 
çalıştırılmalarının sağlaması gereklidir. O halde, işin insana, insanında işe uygun hale getirilmesi iş sağlığı ve 
güvenliğinin temek amacını oluşturmaktadır. Amacın gerçekleştirilebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında etkin bir şekilde eğitimli ve donanımlı personele ihtiyaç vardır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin 
yükseköğretim kurumlarında etkin bir şekilde verilmesi gerekir ve yükseköğretim kurumlarına ciddi bir so-
rumluluk düşmektedir. Hem kalifiye elemanın yetiştirilmesi hem ülkemize ciddi maliyet kayıpları oluşturulan 
alanın iyileştirip ülke ekonomimize katkısı sağlanmalıdır. Amaç: Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında 
iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmeler ve değişimler incelenmiş olup değerlendirmeye tabi tu-
tulmuşlardır. Yaşanan bu gelişim ve değişimlerin iş sağlığı ve güvenliği gibi insan odaklı bir alanın ne kadar 
etkin kullanıldığı ve ne kadar etkin bir eğitim verildiği saptanmaya çalışmıştır. Kapsam: yapılan bu araştır-
manın evrenini Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumları kapsamında olan tüm üniversitelerin iş sağlığı 
ve güvenliği bölüm ve programları oluşturmaktadır. Yöntem: Yapılan bu çalışmada 2012 ve 2017 ÖSYS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzları ile Yükseköğretim Program atlasından yararlanılmıştır. 
Öncelikle, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzları bakılıp sonrasında da YOKATLAS in-
celenmiş ve bölüm ve programların doluluk oranları kesinleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda 2012 yılında 
6331 iş sağlığı ve güvenliği kanununun Haziran ayında yayımlanmasıyla birlikte ülkemizde bulunan 15 Devlet 
ve Vakıf Üniversite kapsamında öğrenci alımları başlamıştır ve toplamda 1218 örgün ve ikinci öğretim alımı 
ve 50 adet uzaktan eğitim şeklinde alımlar yapılmıştır. Bu yılda (2012) ise sadece bir adet Lisans düzeyinde 
öğrenci alımı yapılmıştır (Vakıf Üniversitesi) ve tercih eden öğrenci sayısı 60’tır. 2017 yılına bakıldığında ise 
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İş sağlığı ve güvenliği önlisans programlarında yaklaşık olarak 10544 (Devlet +Vakıf Üni.) arasında konten-
jan istenmiş, bunların 1168’i Vakıf Üniversitesi, 3188’ uzaktan eğitim ve geri kalanı ise Devlet Üniversitesi 
Örgün ve İkinci öğretim şeklinde yer almıştır. Doluluk oranlarına bakıldığında ise nerdeyse tamamına yakını 
dolmuştur (ek kontenjan dahil). Lisans düzeyinde inceleme yapıldığında 2017 verilerine göre 7 üniversitede 
farklı fakültelerde bu bölüm açılmıştır ve kontenjan sayısı 393 Devlet ve 76’sı Vakıf Üniversitesi olarak belir-
lenmiş ve yine bu bölümün doluluk oranı %90 civarındadır. Yüksek lisans seviyesinde inceleme yapıldığında 
Tezli ve Tezsiz olarak iki şekilde açılmıştır. Özellikle İstanbul ilinde olan bütün üniversitelerde neredeyse 
hepsinde bu programlar açılmıştır. Bununla birlikte her bölgede bulunan üniversitelerde Tezsiz yüksek Lisans 
Programı olarak açılmıştır. Bu üniversitelerin kontenjanlarına bakıldığında ilk olarak 50-250 arasında öğrenci 
alımı yapılmış olup günümüze bakıldığında 500-2000 arasında öğrenci alımı yapılmakta ve kontenjanları ta-
mamına yakını dolmuştur. Sonuç: Çalışma neticesinde 2012 yılından 2017 yılına kadar 1268’den 105441 gibi 
bir rakama ulaşılması acaba bu bölüm ve programın hakkı yeterince veriliyor mu? 2012 yılı SGK verilerine 
bakıldığında farklı alanlarda ciddi derecede iş kazaları yaşanmıştır. Örneğin verilere göre, inşaat sektöründe 
9209, metal/makine sektöründe 17498, madencilik sektöründe 9919, kara ve boru hattı taşımacılığında 2549 
ve tekstil ürünleri imalatında 5127 iş kazası yaşanmış ve bu yazılan sektörlerde toplam 451 ölümlü iş kazası 
yaşanmıştır. Fakat bu veriler sigortalı olup kayıt altına alınabilenlerdir. Bu oranlar 2014 yılında ise bahsi geçen 
sektörlerde yaklaşık olarak 3 kat olarak artmıştır(SGK verilerine göre). SGK tarafından yayımlanan en güncel 
veriler 2015 yılana ait olup yaşanan iş kazası sayısı 241.547 ve ölümlü iş kazası sayısı ise 1252’dir.2017 yılı bir 
ocak ve 30 Haziran arasında ise 906 işçi iş kazası geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler ise sadece 
kayıt altına alınmış ve iş kazası bildirimi yapan kişiler için geçerlidir. Fakat yapılan araştırmalarda kesinlikle 
bunun sayısının çok daha fazla olduğu yönündedir. O zaman şunu sorgulayabiliriz. Üniversitelerde bu kadar 
sayıda iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı çok ciddi artış varken iş kazalarında aynı azalış neden yoktur? Verilen 
eğitimlerde mi sorun vardır? Yoksa işveren-işçi-iş güvenliği uzmanı-işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği 
teknikerleri aralarında uyumsuzluk mu vardır? Veya yeteri kadar kalifiye eleman yükseköğretim kurumlarında 
yetişmemekte midir?

 Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Kazaları, İş Sağlığı, Yükseköğretim Kurumu
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FORE KAZIK ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Mustafa Onur KURTER1,  Işılay ULUSOY2

1-2T.C. Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Son yıllarda meydana gelen kazalarda iş güvenliğine çok daha önem verilmesi gerektiği düşüncesi 
kesinlik kazanmıştır. Bilindiği üzere çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak, çalışma koşullarının olum-
suz etkilerinden onları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, iş yerlerindeki risk-
leri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları or-
tadan kaldırmak, çalışma verimini artırmak iş güvenliğinin başlıca amaçlarıdır. Bu konuda çıkarılan kanunlar 
da hükümetlerin bu konuya daha fazla eğildiğini göstermektedir. Özellikle inşaat sektöründe meydana gelen 
ölümcül kazaların önlenmesi için çok sık önlemler almak gerekmektedir. Geoteknik sektöründe de bu tür kaza-
lara karşı alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Kanun maddelerinde de bu konuda alınması gereken önlemler-
le ilgili detaylı bilgi verilmemektedir. Geoteknik çalışmalar genellikle inşaat sahalarında yapıldığından dolayı 
aynı risk faktörlerini içermektedir. Geoteknik çalışmalar ülkemizde 1999 depremler kuşağından sonra önem 
kazanmaya başlamıştır. Son yıllarda geoteknik işlerde çalışan kişilerin (işçi, operatör, mühendis.vb) iş güvenli-
ğini önemsemedikleri genel gözlemler doğrultusunda kendini belli etmektedir. Fore kazıklar ise, temel yükünü 
taşıyıcı zemin/kaya tabakalarına iletmek, tabakaların yataydaki hareketini engellemek, yer altında geçirimsiz 
yüzey oluşturmak, kompleks zemin sorunlarını çözmek gibi birçok alanda birçok projede kullanılmaktadır. 
Fore kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine kazık donatısı ve beton 
yerleştirilmesi şeklinde inşa edilmektedir. Bu çalışmalarda Türkiye ‘de geoteknik alanında özellikle fore kazık 
çalışmalarında oluşan kazalar ve alınması gereken iş güvenliği önlemleri hakkında detaylı bir araştırma yapıl-
mıştır. Amaç: Bu araştırma da fore kazık çalışmalarında var olan tehlikeler hakkında detaylı bir bilgi vermek 
hedeflenmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma ülkemizdeki yapılan fore kazık uygulamalarında çalışan işçiler, 
fore kazık imalatı yapan zemin firmaları ve bunların sahipleri, bu zemin firmalarına iş veren kurumlar, bu 
firmaları kontrol eden müşavir firmalar ve kontrol mühendisleri/sürveyanlar, çalıştığı sahada fore kazık ima-
latı gerçekleşen iş güvenliği uzmanlarını, en çok ve kısacası fore kazık sahasında, bulunan, çalışan, çalıştıran 
tüm personeli ilgilendirmektedir. Yöntem: Araştırmada öncelikle fore kazık imalatlarının yapım yöntemleri, 
imalat tipleri araştırılmış ve çalışma sahaları gezilip var olan tüm tehlikeler saptanmış ve uygulanabilecek 
önlemler hakkında bilgi toplanmıştır. Gezilen ve gözlemlenen şantiyeler, karayolu inşaatı şantiyeleri, konut 
şantiyeleri, alışveriş merkezi şantiyeleri gibi farklı fore kazık imalatının olduğu sahalar gezilip gözlenmiştir. 
Bu gözlemler, fore kazık sektöründeki toplamda 4 senelik, 3 senesi taşeron firmada olmak üzere profesyonel 
bir çalışma hayatına, şahit olunan ramak kala olaylarına, gerçekleşen iş kazalarına dayanmaktadır. Bulgular: 
Fore kazık sektöründe çalışan personellerin (Mühendisler, işverenler, işçiler vb.) var olan tehlikeler hakkında 
gerçekten yeteri kadar bilgili olmadığı, bu sektörde çalışan hiçbir kimsenin yeteri kadar iş güvenliğine önem 
göstermediği, iş sözleşmelerinde iş güvenliği ile alakalı maddeler ve yaptırımların yetersiz kalması, çözüm 
üretemeyen uzmanların büyük firmalarda çalışması, tehlikelerin önemsenmemesi. Sonuç: Çalışma sonunda, 
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var olan tehlikeler detaylı bir biçimde araştırıldıktan sonra alınabilecek tüm önlemler üretilmiştir. Üretilen 
önlemler sonucunda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geoteknik, Fore Kazık, İş Güvenliği

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Işılay ULUSOY tarafından danışmanlığı yapılan T.C. Okan Üniver-
sitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde yapılmış Mustafa Onur KURTER’in 
“Geoteknik Çalışmalarda İş Güvenliği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI 
İLE ANALİZİ

Nazlı Gülüm MUTLU1, Selçuk ALP2, Serkan ALTUNTAŞ3

1-2-3Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkemizde, tekstil sektörü ülke ekonomisinin gelişmesine ve büyük çalışan istihdamına olanak 
sunması bakımından en önemli endüstri dallarından biridir. Sektör üretim süreçleri, kullanılan hammadde, 
makineler ve çeşitli kimyasallar nedeniyle çalışan sağlık ve güvenliğini tehdit eden tehlikeler barındırmakta-
dır. Üretimin güvenli bir şekilde yapılması, çalışan sağlık ve refahının temin edilmesi için tehlikelerin kontrol 
altına alınması önem taşımaktadır. İşletmelerde tehlikeleri kontrol altına almak için risk analiz çalışmaları yü-
rütülmektedir. Ancak iş kazaları ve üretim kayıpları yaşanmaya devam etmektedir. Ekonomide sürdürülebilir 
büyümeye devam edebilmek, çalışan refahını artırmak için iş kazalarını önlemek kritik bir öneme sahiptir. Bu 
amaçla, karmaşık süreçler ile meydana gelen iş kaza mekanizmalarının neden sonuç bağlamında incelenmeleri 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece, benzer özellikli kazların tekrar etmesi önlenebilecek, çeşitli kaza se-
bep kombinasyonları göz önünde bulundurularak alınan önlemler sayesinde kazalarında önünde geçilebilecek-
tir. Literatürde iş kazalarının veri madenciliği yöntemleri kullanılarak analiz edildiği sınırlı sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda iş kazalarına neden olan en önemli faktörlerin belirlenmesi 
ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Amaç: Bu çalışmada amaç, iş kaza verilerinin analizinde veri madenciliği 
uygulamasını göstermek ve iş kazaları sebep sonuç ilişkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla tekstil sektöründe 
gerçekleşen kazalara ilişkin iş kaza bildirim formlarından yararlanılarak, iş kazaları sebep ve sonuçları arasın-
daki ilişkiler göz önünde bulundurularak analiz edilecektir. Elde edilen bulguların iş sağlığı ve güvenliği pro-
fesyonellerinin, iş kazalarını önlemeye yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında kullanabilecekleri 
nitelikte ön bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Kapsam: Araştırmanın kapsamını, 30 ilimizdeki tekstil sektö-
ründe yaşanmış iş kazaları oluşturmaktadır. Yöntem: Tekstil sektöründe meydana gelen 522 iş kaza bildirim 
formu değerlendirmeye alınmıştır. Kaz bildiri formları ölümlü ve ölümlü olmayan iş kazalarında oluşmaktadır. 
Kaza analizinde toplam 31 iş kaza faktörü göz önünde bulundurulmuştur.  Analiz aracı olarak WEKA (Waika-
to Environment for Knowledge Analysis) yazılımı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek 
için veri madenciliği yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları kullanılmıştır. Birliktelik kuralları yöntemi: 
bir veri setinde, veri grupları arasındaki korelasyon ilişkilerini belirlemek ve olayların birlikte gerçekleşme 
durumlarını ortaya koymak için kullanılan ve karar vericilere yol gösterici nitelikte bilgiler sunma avantajına 
sahip olduğu bilinmektedir. Kaza analizine başlamadan önce kaza bildirim formundaki veriler 2 grup olarak 
sınıflandırılmıştır. Kaza olayı için bağımsız değişkenler: iş yeri tehlike grubuna göre sektör, alt sektör, kazanın 
gerçekleştiği zaman, kaza sebebi, kaza anında kullanılan materyal, kazanın gerçekleştiği bölüm, sigortalının 
meslek grubu, sigortalının görevi, cinsiyeti, medeni durumu, mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma 
durumu, öğrenim durumu, kazanın yaşandığı çalışma ortamı, çalışma çevresi, kazanın gerçekleştiği yer, ka-
zanın gerçekleştiği ortam, yürütülmekte olan genel faaliyet ve özel faaliyet olarak tanımlanmıştır. Bağımlı 
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değişkenler ise: yaralanma sebebi, yaralanma türü, yaralanmanın vücuttaki yeri, kaza sonrası iş yeri durumu, 
kazazede kişi sayısı, iş göremezlik durumu, iş günü kaybı, sigortalının kaza sonra ne yaptığı dikkate alınmıştır.  
Bulgular: Analizden elde edilen en dikkat çekici sonuçlarından bazıları şu şekildedir, iş yerinde çalışırken 
gerçekleşen kazalar sonucu iş yerlerinin %100’ü faaliyetine devam etmiştir. İSG eğitimi almış ve çalışırken 
iş kazası geçiren çalışanların iş yerlerinin % 100’ü faaliyetine devam etmiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
almış olan, çalışırken iş kazası geçiren ve kazaya 1 çalışanın maruz kaldığı kaza yüzdesi %99’dur. Sonuç: İş 
kazaları arsındaki ilişkilerin belirlenerek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Bu sayede kaza nedenle-
rinin engellenmesine katkı sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler:  Birliktelik Kuralları,  İş Kaza Analizi, Veri Madenciliği, Tekstil Sektörü



101

SÖZEL SUNUMLAR

TÜRKİYE’DE 2013–2016 YILLARINDA EN ÇOK İŞ KAZASI YAŞANAN İLK ÜÇ SEKTÖRÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazlı Gülüm MUTLU1, Serkan ALTUNTAŞ2

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul/ Türkiye

Öz: Giriş: Kazalar, bireyin, şirketin ve toplumun bir bütün olarak zarar görmesine neden olan istenmeyen 
olaylardır. Kazaların yaşanması, şirketler için bir zayıflık belirtisi olarak kabul edilmektedir. Çoğu zaman, 
kazalar meydana geldiğinde, bu zayıf yönler öğrenilerek iyileştirme çalıştırmaları gerçekleştirilmektedir, an-
cak bu reaktif bir uygulama sınıfında yer almaktadır. Proaktif, yani kazaları önleyici bir yaklaşım için isten-
meyen olayların ve koşulların nasıl belirlenebileceği ve ortadan kaldırılabileceği ile ilgili sorunun basit bir 
cevabı bulunmamaktadır. Kazaya neden olan potansiyel tehlikeleri, genellikle tamamen ortadan kaldırılması 
mümkün olmamaktadır. Kazaya maruz kalan çalışanların, risklerden kaçınma davranışında bulunmaları için, 
eğitim ve motive etme uygulamaları da yetersiz kalmaktadır. Kazaları önlemek için, kaza deneyimleri ve ra-
mak kala olay geri bildirimlerinden yararlanılmaktadır. Türkiye’de ise işletmeleri güvenli hale getirebilmek, 
çalışan sağlık ve güvenlik refahını sağlayabilmek, kazaları önleyebilmek için risk analiz ve değerlendirme 
çalışmaları yürütülmektedir. Bunlara rağmen iş kazaları yaşanmaya devam etmektedir. İş kazalarını önlemek 
için kaza analiz çerçevesinde kazaya neden olan kök sebepler, normal süreçten sapmaya neden olan olaylar, 
sapma sonucu ortaya çıkan kontrolsüz enerjinin kazazedenin (çalışan, çevre, mal, ün) maruz kalması ile ilgili 
mekanizma iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Amaç: Bu çalışmada amaç, Türkiye’de en çok iş kazası yaşanan 
sektörleri belirlemek ve bu sektörlerde yaşanan iş kazalarını analiz etmektir. Kapsam: Ekonomik faaliyet 
sınıfı (Nace Rev.2) iş yeri tehlike grubuna göre (çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli) kategorize edilen 99 
sektörde 2013–2015 yıllarında meydana gelen iş kaza istatistikleri yardımıyla en çok iş kazası yaşanan ilk üç 
sektör belirlenmiştir.  Bununla birlikte, bu sektörlerin 2013–2016 yıllarında 41 ilimizde meydana gelen, 202 iş 
kaza bildirim formu basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile çalışmaya dâhil edilmiştir. Yöntem: Veriler, SPSS.20 
paket programı kullanılarak incelenmiştir.  Bulgular: En sık iş kaza vakasının yaşandığı ve tüm sektörlerde 
yaşanan iş kazalarının yaklaşık %21’lik bölümünü oluşturan ilk üç sektör sırasıyla: Makine ve Teçhizat Hariç 
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı %8 (Nace Kodu: 25), Bina İnşaatı %7 (Nace Kodu: 41) ve Ana Metal 
Sanayii %6 (Nace Kodu: 24) olduğu belirlenmiştir. Yaşanan kazalarda yaralanma oranları 1., 2. ve 3.sektör için 
sırasıyla %58.4, %48.1 ve %63.0 olup, kazazedelerin 1. sektörde %76.6’sı, 2.sektörde %54.4’ü, 3. sektörde 
ise %71.7’si iş göremez duruma gelmiştir. En çok görülen kaza sebebi, 1. Sektör için ‘denetim kaybı-el aleti’, 
2. Sektör için ‘kayma - tökezleme ve düşme - kişinin düşmesi - aynı düzeyde’, 3. Sektör için ise ‘denetim kaybı 
(tam veya kısmi) - nesnenin (taşınan, oynatılan, kullanılan, vb.)’ olduğu anlaşılmıştır. En sık karşılaşılan yara-
lanma sebebi 1. ve 3. sektör için ‘kısılmak, ezilmek - arasında’, 2. sektör için ise ‘bir şeye doğru düşey hareket, 
çarpışma (düşüşten dolayı)’ olduğu tespit edilmiştir. Her üç sektör için de en sık karşılaşılan yaralanma türü 
‘yüzeysel yaralanmalar’, yaralanmanın vücuttaki yeri ise ‘parmaklar’ olduğu saptanmıştır. Kazanın gerçekleş-
tiği bölüm bakımından 1. ve 3. sektör için ‘üretim alanı, fabrika, atölye’ iken 2. sektör için ‘inşaat mevkii - yeni 
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inşa edilen bina’ olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Türkiye’de, iş kazaları nedeniyle büyük kayıpların yaşandığı 
ilk üç sektör dikkate alınarak yürütülen bu çalışmada sektörler açısından iş kazaları çeşitli kriterlere göre de-
ğerlendirilmiştir. Çalışanların sektörler açısından bazı kaza sebebi, yaralanma türü ve kazanın gerçekleştiği 
bölümlerin ortak yönleri bulunmasına rağmen sektörler açısından farklılıklar da bulunmaktadır. İş kazalarını 
önlemek için hazırlanan aksiyon planları, sektöre özgü kaza sebepleri, yaralanan vücut bölgesi, çalışan ve iş 
yeri koşulları dikkate alınarak oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Kaza Analizi, Yaralanmalar, Kaza Sebebi
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GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ YAŞADIKLARI 
RİSKLERİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ (GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ)

Sevda UZUN1, Nilgün ULUTAŞDEMİR2

1 Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane / Türkiye
2 Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Giriş: Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağ-
lık hizmetleridir. Sağlık çalışanları hastayla daha fazla zaman geçiren ve bakımlarını doğrudan yerine getiren 
kişi olmaları nedeniyle sağlık riskleri ile karşılaşma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle sağlık çalışanları-
nın çalışma ortamları ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Son dönemlerde ülkemizde 
ve dünyada birçok alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çok önem kazanmıştır. Özellikle de insanların sağlık 
sorunlarına çözümler aramak için gittikleri hastanelerde hem hastane ortamının hem de sağlık çalışanlarının 
İSG mevzuatlarına uygun olması gerekmektedir. Amaç: Bu araştırma bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri 
fakültesi hemşirelik bölümü 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin, uygulamaları esnasında maruz 
kaldıkları tehlike ve riskleri belirlemek ve bu tehlikelerin kaygı düzeylerine üzerine etkisini saptamak amacı 
yapılan bir araştırmadır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Eylül-Ekim 2017’de 
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün uygulamalara daha çok çıkmış 3. 
ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler (n=210 kişi) oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemde ders-
lere aktif katılan 197 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, 
medeni durum, ekonomik durum, eğitim durum), hastane çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler algısı 
(enfekte kesici-delici-batıcı cisim yaralanması, el yıkama, eldiven kullanma, enjektör kullanımı, şiddet vb.), 
sağlık durumları (beslenme, egzersiz, dinlenme, kronik hastalık, uyku, sigara, alkol, sağlık kontrolü vb.) ve ça-
lışma şartlarını (hizmet süresi, çalışma saati, iş verimi vb.) içeren sorular ile Sağlık Çalışanı Güvenliği Ölçeği 
(SÇGÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla 
toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, sayı, standart sapma, ki-kare testi, Mann Whitney U ve 
Kuskall Wallis, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan geleceğin 
sağlık profesyonellerinin %65.5’i (129 kişi) kadın, %34.5’i (68 kişi) erkek olup yaş ortalamaları 21.59±1.40 
(Min:19, Max:49)’dır. Öğrencilerin, % 52.3’ü (103 kişi) dördüncü sınıfta, % 47.7’si üçüncü sınıfta öğrenim 
görmektedir. Geleceğin sağlık profesyonellerinin %.69.0’ı (136 kişi) haftada 2-13 saat çalıştığını ve %87.3’ü 
(172 kişi) 6 hastaya bakım verdiğini ifade etmiştir. Erkek sağlık profesyonellerinin SÇGÖ puan ortalaması ka-
dın sağlık profesyonellerine göre daha yüksek (t=-2.63, p=0.009) bulunmuştur. Kadın sağlık profesyonellerin 
BAÖ puan ortalaması erkek sağlık profesyonellerine göre daha yüksek (t=2.23, p=0.02) bulunmuştur. Üçüncü 
sınıfta eğitim gören öğrencilerin BAÖ puan ortalaması dördüncü sınıfta olan  öğrencilere göre daha yüksek 
(t=2.12, p=0.03) saptanmıştır. Kurumda çalışmaktan memnun olan geleceğin sağlık profesyonellerinin SÇGÖ 
puan ortalamaları  daha yüksek bulunmuştur (t=2.958, p=0.003). Kurumda çalışma memnuniyeti öğrencilerin 
BAÖ puan ortalamalarını etkilememektedir (p>0.05). Çalıştığı kurumdan memnun olan öğrencilerin  SÇGÖ 
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puan ortalaması çalıştığı kurumdan memnun olmayan öğrencilere göre daha fazla iş güvenliği sağlamaktadır. 
İş kazası geçiren öğrencilerin iş kazası geçirmeyenlere göre BAÖ puan ortalaması daha yüksek bulunmuş-
tur (t=3.12, p=0.002). Tebliğ okuyan öğrencilerin, tebliğ okumayan öğrencilere göre SÇGÖ puan ortalaması 
daha yüksek (t=3.58, p=0.001) saptanmıştır. Düzenli sağlık kontrolü yaptıran öğrencilerin yaptırmayanlara 
göre BAÖ puan ortalamaları (t=2.20, p=0.02) daha yüksek bulunmuştur. Ruhsal hastalığı olan öğrencilerin 
ruhsal hastalığı olmayanlara göre  BAÖ puan ortalamaları (t=0.59, p=0.01) daha yüksek saptanmıştır. Sağlık 
hizmetlerine ulaşamayan öğrencilerin, ulaşabilen  öğrencilere göre  BAÖ puan ortalamaları (t=-2.49, p=0.01) 
daha yüksek saptanmıştır. Uygulama yapılan kurumdaki görev dağılımından memnun olmayan öğrencilerin 
KKD kullanma durumları daha yüksek bulunmuştur (p=0.03, x2=4.686). Geleceğin sağlık profesyonellerinin 
yaşı (r=0.121, p=0.90), sigara içme sayısı (r=0.025,  p=0.85) ile SÇGÖ puan ortalamaları arasında pozitif 
yönde anlamsız bir ilişki, çalışma saati (r=-0.113,  p=0.11) ile SÇGÖ puan ortalamaları arasında ise negatif 
yönde anlamsız bir ilişki saptanmıştır. Geleceğin sağlık profesyonellerinin yaşı (r=-0.555 p=0.44), sigara içme 
sayısı (r=-0.076,  p=0.57) ile BAÖ puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamsız bir ilişki; çalışma saati 
(r=0.093 p=0.19) ile  pozitif yönde anlamsız bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Bu araştırmada geleceğin sağlık 
profesyonellerinin uygulama yaptıkları hastanede iş güvenliğinin sağlandığı ancak orta düzeyde anksiyete ya-
şadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin klinik uygulamada yaşadığı güçlükleri ve kaygıları öğretim elemanlarıyla 
paylaşması için uygun ortamın sağlanması ve düzenli olarak klinik hemşireleri ve görevli öğretim elemanları 
tarafından sorunların çözümüne yönelik toplantılar yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Geleceğin Sağlık Profesyonelleri, Hastane, Çalışan Sağlığı Güvenliği”
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ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARININ ANALİZİ 
(TÜRKİYE 7 BÖLGE ÖRNEĞİ)

Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Hasan TUNA2 

1Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Trabzon / Türkiye
2Gümüşhane Kelkit Aydın Doğan MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) verilen önem her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda 
çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle İSG alanında önemli çalışmalar yapılmasına rağmen Türkiye iş kazası 
açısından Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını önlemek için ülke genelinde İSG kültürünün yaygınlaştırılması gerekmektedir. İSG kültürünün 
oluşturulmasında ve önleyici faaliyetler konusunda farkındalık yaratılmasında eğitimin rolü çok büyüktür. İş 
kazalarına yol açan en önemli etkenin insanların güvenli olmayan davranışları olduğu göz önüne alınırsa, İSG 
eğitiminin oldukça önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora programlarında İSG eğitimi verilmektedir. İSG önlisans programından mezun olan öğrenci-
lere “İSG teknikeri” unvanı verilmektedir. İSG önlisans mezunları aldıkları 220 saatlik bir eğitim sonrasında 
ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olursa C sınıfı uzman olurken lisans mezunları eğitim almaksızın 
sınavda başarılı olursa C sınıfı uzman olmaktadır. İSG tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından mezun 
olanlar eğitim almadan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan başvurma hakkı kazanmaktadırlar. 
İSG doktora programlarından mezun olanlar ise doğrudan A sınıfı iş güvenliği uzman olmaktadırlar. Yükse-
köğretim kurumlarının İSG eğitimi alanında iki temel amacı vardır. Bunlardan biri İSG programlarının olduğu 
önlisans, lisans ve lisansüstü programları ile bu alanda uzman açığını kapatacak kişileri yetiştirmek, bir diğer 
amacı ise lisansüstü programlar ile öğretim elemanı yetiştirmektir. Amaç: Türkiye’nin 7 bölgesinde üniver-
sitelerdeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora İSG programları analiz edilerek mevcut durumu incele-
mektir. Kapsam: Araştırmanın evrenini ülkemizdeki 112 devlet, 73 özel olmak üzere toplam 185 üniversite; 
örneklemini ise İSG programı ve/veya bölümü bulunduran tüm yükseköğretim kurumları oluşturmaktadır. 
Yöntem: Çalışmamız retrospektif tipte, tanımlayıcı kayıt taraması çalışmasıdır. 01 Ocak 2017-01 Ocak 2018 
tarihleri arasında ÖSYM yerleştirme kılavuzu, Bilgi Yönetim Sistemi ve Bologna Bilgi Sisteminden alınan 
verilerle; Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan kamu ve özel üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarının sayıları, kayıtlı ve mezun öğrenci sayıları, öğretim elemanı sayıları doküman tara-
ma modeli kullanılarak elektronik ortamda tespit edilmiş ve önceki çalışmalarla karşılaştırılarak sunulmuştur. 
Bulgular: Türkiye’de önlisans düzeyinde 79 üniversitenin 139 programında (örgün, ikinci, uzaktan ve açık 
öğretim), lisans düzeyinde 7 üniversitenin 10 bölümünde (örgün ve ikinci öğretim) İSG eğitimi verilmektedir. 
Lisansüstü düzeyinde ise 62 üniversitede 36 tezli yüksek lisans, 57 tezsiz yüksek lisans ve 10 doktora olmak 
üzere toplam 103 ana bilim dalında İSG eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Açılan İSG önlisans programları-
nın %40’ı, lisansüstü programlarının %47’si Marmara Bölgesinde yer alırken, önlisans programlarının %2’si, 
lisansüstü programlarının %4’ü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. 2012 yılında açılan İSG 
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önlisans program sayısı 36 iken, bu sayı 2015 yılında 93, 2017 yılında ise 139 olmuştur. 2015 yılında lisans 
seviyesinde sadece 3 üniversitede eğitim verilirken 2017 yılında 7 üniversitede eğitim verilmektedir. 2015 
yılından 2017 yılına kadar açılan tezli yüksek lisans program sayısı 20’den 36’ya çıkarken, tezsiz yüksek 
lisans program sayısı ise 43’ten 57’e çıkmıştır. 2013-2014 öğretim yılında önlisans programlarındaki mevcut 
öğrenci sayısı 13136 iken 2016-2017 öğretim yılında ise 53424’e yükselmiştir. Öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısı ise 2013-2014 öğretim yılında 91 iken, bu oran 2016-2017 öğretim yılında 201’e yükselmiştir. 
İSG lisans mevcut öğrenci sayıları 2013-2014 öğretim yılında 298 iken, 2016-2017 öğretim yılında 1873’e 
ulaşmıştır. Öğretim elemanı sayısı ise 33’ten 46’ya çıkmıştır. İSG lisansüstü programlarında ise 2013-2014 
öğretim yılında yüksek lisans ve doktora derecesi alanların sayısı sırasıyla 1635 ve 3’tür. 2016-2017 öğretim 
yılında yüksek lisans programı sayısı 8773’e, doktora programı sayısı ise 89’a ulaşmıştır. 2012-2013 öğretim 
yılında yüksek lisans programlarından mezun sayısı 51 iken bu sayı 2015- 2016 öğretim yılında 2556 olmuş-
tur. Sonuç: Veriler değerlendirildiğinde program ve öğrenci sayısı hızla artmasına rağmen öğretim elemanı 
sayısındaki artış bunun gerisinde kalmıştır. İş güvenliği uzmanı ve teknikerine duyulan ihtiyacı karşılamak 
amacıyla açılan İSG programlarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısındaki yükselme eğitim kali-
tesini olumsuz yönde etkilemektedir. OECD ülkelerindeki öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 16 
olduğu düşünüldüğünde Ülkemizde İSG alanında önemli bir öğretim elemanı açığı olduğu görülmektedir. Bu 
veriler ışığında deneyimli ve yeterli sayıda öğretim elemanı bulunan üniversitelerin bünyesinde İSG lisansüstü 
(tezli yüksek lisans ve doktora) programları açılarak öğretim elemanı ihtiyacının ivedi ve planlı bir şekilde 
karşılanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Önlisans, Lisans, Lisansüstü, Türkiye
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VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE İŞ KAZALARI

Nurullah YÜCEL1, Mustafa CAYVAZ2, Emine Nurhan AKIN3, Sümeyye GÖÇMEN4

1-2-3İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü  
İstanbul / Türkiye

4Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Bölümü Öğrencisi İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerden en önemlileridir. Bu sebeple 
iş sağlığı ve iş güvenliği ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle gittikçe önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütüne göre iş kazası önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçle-
rin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde SGK 
tarafından farklı meslek gruplarında meydana gelen iş kazası rakamları her yıl açıklanmasına rağmen vektör-
lerle mücadele açıklanan meslek grupları arasında bulunmamaktadır. Bu durum özellikle büyükşehir belediye-
leri dâhil Türkiye’de hizmet veren 1370 belediyeyi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü halkın sağlığını tehdit 
eden vektörlerle mücadele hizmetlerini belediyeler vermektedir. Vektör kendisinde hastalığa neden olmayan 
bir patojeni bir konaktan alıp insan veya hayvanlara bulaşmasını sağlayan canlılar (sivrisinek, karasinek, fare, 
kenen, hamamböceği…vb) vektör denir. Amaç: Bu çalışmanın amacı vektörlerle mücadelede iş kazası oluşa-
bilecek ortamların literatür çalışmaları desteği ile belirlenmesidir. Bu meslek grubunda çalışanlarda oluşabile-
cek iş kazlarına dikkat çekmek istedik. Kapsam: Dünyada ve Türkiye’ de vektörlerle mücadele iş kazlarının 
son 5 yıllık literatür sonuçları ve saha deneyimleri kongre katılımcıları ile paylaşılacaktır. Sınırlıklar: Türkiye 
de biyosidal ürün uygulayıcılarının SGK tarafından ayrı bir iş tanımı bulunmadığı için biyosidal ürün uygula-
yıcıların geçirmiş olduğu iş kazaları verilerine ulaşılamamaktadır. Yöntem: Vektörlerle mücadelede iş kazaları 
ile ilgili elde edilen literatürlerden literatür analizi yöntemi kullanılarak iş kazaları araştırılacak. Bulgular: 
Yapılan literatür taramaları sonucunda en fazla iş kazası yaşanan ve meslek hastalığı tanısı konan meslek 
grubunun nitelik gerektirmeyen meslekler oldu görülmüştür. Nitelik gerektirmeyen işler ise alt grupta en fazla 
iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalanların madencilik, inşaat, imalat ve ulaştırma sektörlerinde nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışanlar ile çöpçüler ve diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. SGK verileri incelendiğinde iş kazası geçirme açısından 2014 ve 2015 yıllarında 26-35 ve 36- 45 
yaş aralığın da iken 2017 yılına gelindiğinde 19-25 yaş aralığı en tehlikeli grup olarak ortaya konmuştur. Yine 
iş kazaları verileri incelendiğinde en fazla ölümlü iş kazasının 3 ay ile 1 yıl arasında çalışma tecrübesi olanlar-
da görüldüğü belirlenmiştir. Bir aydan az ve 5 yıldan fazla iş tecrübesi olanlarda daha az iş kazası görülmekte-
dir. Vektörlerle mücadele çalışanlarının iş kazaları 4 grup halinde sınıflandırılabilmektedir. 1) vektörlerle mü-
cadele uygulayıcıları kullandıkları biyosidal üründen (ilaç zehirlenmesi…) 2) mücadele ettikleri vektörlerden 
(fare ısırması, kene ısırması, sıtma hastalığı….) 3) mücadeleyi gerçekleştirdikleri ortamdan (inşaat alanında, 
derede, yüksekte çalışma, rögar kapağının düşmesi…) ve 4) kullanmış oldukları ekipman ve cihazlardan kay-
naklı (trafik kazası, el ve parmak yaralanmaları ..). En çok meydana gelen iş kazalarının vektörlerle mücadele 
çalışmalarının yapıldığı çalışma ortamlarında görülmektedir. Sonuç: Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında 
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iş tecrübesinin iş kazalarını önlemede önemli bir etken olduğu söylenebilir. Bir diğer sonuç ise iş kazasında 
yaşın düşüş eğiliminde olması genç nüfusun istihdamının artmasına bağlanabilir. Vektörlerle mücadele uygu-
layıcılarının kullandıkları biyosidal üründen, mücadele ettikleri vektörlerden, mücadeleyi gerçekleştirdikleri 
ortamdan, kullanmış oldukları ekipman ve cihazlardan kaynaklı iş kazası geçirme riskleri bulunmaktadır. Uy-
gulayıcıların tüm bu risklerin farkında olabilmeleri için belirli aralıklarla kurs, seminer vb. etkinliklerle eğitim 
verilerek bilinçlendirilmeli, belirli periyotlarla sağlık taramalarından geçirilmelidir. Söz konusu sağlık tarama-
ları, biyosidal ürüne maruz kalma sonucunda oluşabilecek akut ve kronik hastalıklara erken tanı konulmasında 
önemlidir. Biyosidal ürün uygulayıcılarının, uygulamalar esnasında kişisel koruyucu kullanmaları sağlanmalı 
ve söz konusu donanımların doğru kullanımının kontrolü gerçekleştirilmelidir. Biyosidal ürün uygulayıcıları-
nın sertifikalı eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir, Çalışanların güvenlik kültürü kazanmalarını sağlayacak 
eğitim modelleri ve yöntemleri geliştirilmelidir. Uygulamada kullanılan ekipmanların periyodik olarak bakım-
ların yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Özel kullanım gerektiren cihaz ve ekipmanların kullanıcıları ehliyet 
alması sağlanmalı ve ehliyetsiz kişiler tarafından kullanılması engellenmeli. Biyosidal uygulaması yapılacak 
alanda özellikle inşaat sahalarında iş güvenliği uzmanın bilgisi dâhilinde uygulama yapılmalıdır. Sağlık Ba-
kanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı biyosidal ürünler ilgili düzenlemelerde işbirliği ve koordi-
nasyon içerisinde çalışmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Vektör, Vektörlerle Mücadele, Biyosidal Ürün
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BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYACILARINDA MESLEK HASTALIKLARI

NurullahYÜCEL1, Emine Nurhan AKIN2, Mustafa CAYVAZ3, Sümeyye GÖÇMEN4

1-2-3İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü,  
İstanbul / Türkiye

4Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Bölümü Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Meslek hastalığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesinde; 
sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir, şeklindedir. Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre zayıf iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının ekonomik yükü, her 
yıl küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %4’üdür. Kendisinde hastalığa neden olmayan, taşıdığı parazit, 
bakteri ve virüs orjinli pek çok patojeni mekanik veya biyolojik olarak nakleden eklem bacaklı hayvanlara ve 
kemiricilere vektör denir. Vektör kaynaklı hastalıklar, tüm bulaşıcı hastalıkların % 17’sini oluşturur. Veba, dang 
hastalığı, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklar sivrisinek, karasinek, kene, fare ve hamamböceği gibi vektörler-
den kaynaklanır ve birçok ülkede salgınlara ve ölümlere yol açmıştır. Pestisitler, salgınlara neden olan vektör 
canlıların, yabancı ot ve diğer zararlıların ölümlerine neden olan, uzaklaştıran, virüsler dahil mikroorganizma-
lar, kimyasal madde veya karışımlardır, hedef dışı diğer canlılar üzerinde de zararlı etkileri oldukları için genel 
anlamda canlı öldüren “biyositler” olarak da adlandırılmaktadır. Biyosidal ürün kullanımı kolay sonuç alma 
açısından tercih edilse de insanlar arasında oluşan olumsuz algılar giderek artmaktadır.  Dünya biyosit ürün 
pazarının büyüklüğü yaklaşık 45 milyar dolar, Türkiye pazarının ise yaklaşık 600 milyon dolar olduğu tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de birim alana kullanılan biyosidal ürün miktarı gelişmiş ülkelere nazaran düşüktür 
ve %19’unu insektisitler oluşturmaktadır. Yaygın kullanılan biyosidal ürünler, toprak, su ve hava ile kolayca 
uzak alanlara ulaşabilmekte; insan ve çevre sağlığında etkilere yol açmaya ve bölgedeki mevcut zararlıların bu 
ürünlere karşı direnç kazanmasına neden olmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de biyosidal ürünlerin arttırılması-
nı sağlayan faktörler; küresel iklim değişiklikleri, vektörlerle yayılan hastalıkların artması, biyosidal ürünlere 
karşı direncin artması ve yeni ilaç arayışları ile sektörün büyümesidir. Biyosidal ürün uygulayıcıların eğitimle-
ri arttırıldıkça ve kullandıkları kişisel koruyuculara dikkat ve özen gösterdikçe karşılaşılan meslek hastalıkları 
oranı azalmaktadır. Amaç:  Biyosidal ürünlerin mesleki hastalıklar genellikle il ve ilçelerde vektörlerle müca-
dele de çalışanlarda, tarım işçilerinde, pestisit üretiminde, depolanmasında, taşınmasında çalışanlarda ortaya 
çıkabilir.  Literatür incelendiğinde Türkiye’de bu kapsamda yapılan bir çalışma bulunamamıştır. Biyosidal 
uygulayıcılarda ortaya çıkan ve ortaya çıkabilecek hastalıklara dikkat çekmek, kişisel koruyucuların önemini 
ve gerekliliğini belirtmektir. Kapsam: Dünyada ve Türkiye’ de biyosidal ürün uygulayıcıların meslek hastalık-
larının son 5 yıllık literatür taraması sonuçları kongre katılımcıları ile paylaşılacaktır. Sınırlıklar: Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Biyosidal ürün uygulayıcıları ile alakalı akut veya kronik olarak meslek hasta-
lıkları listesi bulunamamıştır. Yöntem:  Biyosidal uygulayıcıların mesleki hastalıkları ile ilgili literatür analizi 
yöntemleri kullanılarak vektörlerle mücadele meslek hastalıkları araştırması yapılmıştır. Bulgular: Biyosidal 
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ürünlere maruziyetin yüzde 95’ten fazlası  deri yolu ile olup, özellikle eller ve önkollardır ve kişisel koruyu-
cular ile bu durumun engellenebildiği görülmüştür. Biyosidal ürünlerin etkileri akut (kısa süreli) veya kronik 
(uzun süreli) olabilir. Mide bulantısı, baş ağrısı, göğüste sıkılık, iştah kaybı, karın krampları, kusma ve ishal, 
aşırı terleme, nefes almakta zorlanma akut belirtilerindendir. Pestisitlere uzun süre kronik maruz kalındığında 
ise, ciltte, gözlerde, sinir sisteminde, kardiyovasküler sistemde, gastrointestinal sistemde, endokrin sisteminde, 
karaciğerde, böbrekler ve üreme sisteminde çeşitli hasarlara yol açabilir. Astımı veya şiddetli alerjisi olanlar, 
solunum ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar pestisitlere karşı daha yüksek tepki düzeyine sahiptir. 
Akut zehirlenmede tahmin edilen yıllık insidans 2 milyon kişidir ve ölüm oranı % 5,7’ dir. Gelir düzeyi daha 
düşük ülkelerde bu oran daha yüksek oranda gözükmektedir (23%). Biyositlerin kronik zehirlenmesinde,  son 
zamanlarda endokrin bozulma ve nörolojik gelişim üzerine, karsinojenite,  alerjenite ve teratojenitesi üzerinde 
odaklanılmıştır. Biyosidal ürün uygulayıcılarında DNA hasarının kontrol grubuna oranla daha fazla olduğu 
maske takıp, koruyucu önlemler alan işçilerde daha az DNA hasarının olduğu bildirilmiştir. Düşük toksisiteli 
bir ürün kullanıldığında eğer maruz kalma seviye yüksekse, zararlı olabilmektedir. Tehlike = Toksisite x Ma-
ruziyet’ dir. Sonuç: Türkiye gündeminde yeni bir konuya dikkat çekmek istedik. Hem kentsel alanda biyosidal 
ürün uygulayıcılarında hem de tarım sektöründe çalışanlar için konun önemine vurgu yapmak istedik. Biyo-
sidal ürün uygulayıcılarında akut veya kronik mesleki hastalıklardan korunmak için;  Sağlık Bakanlığından 
onaylı, kayıt ve ruhsat numarası belli olan ürünler kullanılmalıdır. Pestisit uygulayıcılarına belirli aralıklarla 
eğitimler, seminerler verilmelidir, işe alınmadan önce işe uygunluğu için sağlık taramaları ve düzenli olarak 
sağlık taramaları yapılmalıdır.  Zararlılarla mücadelede ilk başta kültürel ve fiziksel mücadeleye öncelik ve-
rilmeli, biyosidal ürünler seçilecekse, ilk olarak çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik ilaçların 
uygun ve kullanılabilirliği kolay olanı tercih edilmeli, kimyasal kullanmak zorunda kullanılacaksa çevreye ve 
insan sağlığına en düşük etkili olan ürünler kişisel koruyucuların temini ile dikkatli ve özenli kullanmalıdır. 
Biyosidal ürünlerin henüz ortaya çıkmamış zararlı etkileri bilinmediğinden kişisel koruyucular her ne olursa 
olsun kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Biyosidal Ürün Kullanıcıları, Mesleki Hastalığı, Pestisit, Tarım Sektörü
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KURUMSAL YAPISINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
BİRİMLERİNİN YERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

NurullahYÜCEL1, Burak Hamza ERYİĞİT 2

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü,  
İstanbul / Türkiye

2Marmara Üniversitesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü,  İstanbul / Türkiye

 

Öz: Giriş: 1980’lerden sonra tüm dünyada gelişen neo-liberal politikalar yerelleşme olgusunu da beraberin-
de getirmiştir. Türkiye, aynı dönemde yerelleşme stratejilerine uygun metropoliten alanların yönetimine dair 
düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Bu kuruluşların 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile kurumsallaşma süreci pekiştirilmeye çalışılmış ayrıca 2008 yılında 5747 sayılı ve 2012 yılında 6360 sayılı 
kanunlar ile büyükşehir belediyelerinin görev-yetki ve sorumluluklarının yanında hizmet ettikleri alanlarda 
da genişleme söz konusu olmuştur. 2012 yılında büyükşehir belediyelerinin görev-yetki-sorumluluk ve hiz-
met ettikleri alanları genişleten düzenlemelerin yanında ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Böylece Büyükşehir Belediyeleri’nin yerel halka karşı görev, yetki ve sorumlulukları ile 
birlikte artan iş yüküne paralel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’ne yönelik sorumlulukları da artmıştır. Büyük-
şehir Belediyeleri organizasyonel açıdan fonksiyonel örgüt yapısına sahip yapılardır. Bu yapı içerisinde İSG 
mevzuatına en uygun şekilde hareket edilmesini sağlamak için İSG birimlerinin organizasyonel yapı içerisinde 
örgüt teorileri ve yetki türleri kapsamında nerede yapılandırılması gerektiği büyük önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada içerik analizi ve literatür analizi yöntemleri kullanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren büyükşehir 
belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının İSG’ye dair kurumsal yapıları örgüt teorileri ve yetki türleri açısından 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının birçoğunda İSG birimle-
rinin fonksiyonel örgüt yapısına uygun harcama yetkilisinin hemen altında müdürlük şekilde yapılandırdığı 
gözlenmiştir. Bu çalışmada sonuç itibari ile İSG mevzuatı bağlamında büyükşehir belediyelerinde beklenilen 
sonuçların elde edilebilmesi için fonksiyonel örgüt yapısı içerisinde İSG birimlerinin kurmay yetki kullanan 
birimler şeklinde tepe yönetimine bağlı biçimde yapılandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın 
hipotezi: Literatür ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak İSG birimlerinin büyükşehir belediyeleri ve bağlı 
kuruluşlarında fonksiyonel yetki yerine kurmay yetki ile donatılması halinde İSG hizmetlerinin daha etkin, 
verimli, kaliteli ve sürekli verilebileceği savı oluşturmaktadır.  Amaç: Bu çalışmamızda büyükşehir beledi-
yelerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında organizasyonel yapısı içinde bahsi geçen birimlerin 
nerede örgütlediği nerede yapılandırdığı ve en etkin ve en doğru olan yapılanmanın hangisi olduğu hususun-
da çalıştık. Kapsam: Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bu kuruluşların organizasyonel yapıları 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Toplamda 30 büyükşehir ve 33 bağlı kuruluşun 13 tanesinin web sayfasında 
kurumsal yapı ve İSG birimleri olmaması nedeniyle tüm belediyelerin ve bağlı kuruluşların kurumsal yapı-
larına erişilmemiş olması en önemli sınırlılığı oluşturmuştur. Ayrıca çalışma esnasında kimi büyükşehir bele-
diyeleri ile bağlı kuruluşlarının kurumsal yapılarında İSG’yi de kapsayan değişimler de başka bir sınırlılığı 
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meydana getirmiştir. .Yöntem: Bu çalışmada ilk olarak 30 Büyükşehir Belediyesi ve bu belediyelere bağlı 33 
kuruluşun organizasyon şemasına Aralık 2016 ve Aralık 2017 tarihleri arasında web sayfalarından ulaşılmıştır 
Organizasyon şemalarında detaylı bilgi bulunmayan kurumların yetkilileri mülakatlar yapılmıştır. Erişilebilen 
24 büyükşehir belediyesi ve 26 bağlı kuruluş göz önünde bulundurularak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
çalışmada içerik analizi ve literatür analizi yöntemleri kullanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren büyükşehir 
belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının İSG’ye dair kurumsal yapıları örgüt teorileri ve yetki türleri açısından 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 50 kuruluş dâhil edilmiştir. Bu kuruluşlardan 24 ta-
nesi büyükşehir belediyesi 26 tanesi ile büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır.  Veriler 
analiz edildiğinde İSG müdürlük/birimlerin % 42 oranında insan kaynakları ve eğitim daire başkanlığına, %22 
oranında sağlık (ve sosyal) işler daire başkanlığına, %14 oranında destek hizmetleri daire başkanlığına bağlı 
olacak şekilde yapılandırıldığı gözlenmektedir. Ayrıca çok kısmi biçimde genel müdür yardımcısına, genel 
müdüre, çevre koruma ve kontrol işleri daire başkanlığına, fen işleri daire başkanlığına, planlama yatırım ve 
inşaat dairesi başkanlığına ve işletmeler dairesi başkanlığına bağlı olarak yapılandırılan İSG birimleri de mev-
cuttur. Organizasyon şemasında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının hangi yapı altında yürütülmekte olduğu 
incelendiğinde; %80’nin şube müdürlüğü, %10’nun ise Şube Müdürlüğü altında birim olarak yapılandırıldığı 
tespit edilmiştir. Sonuç: Kurmay yetki kurgusu göz önünde bulundurularak tepe yönetimine bağlı biçimde 
yapılandırılan İSG birimleri aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu yapılanmalardan birisi Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin bağlı kuruluşu SASKİ ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu VASKİ’de uygulan-
maktadır. Bu iki uygulama kurmay yetki savunusunu en güçlü şekilde ortaya koyan önemli örnekler olarak 
ön plana çıkmaktadır. Fakat İSG uygulamalarında ortaya koyulan bu organizasyonel yapı kurmay yetki üze-
rinden değil bu organizasyonlarda da fonksiyonel yetki üzerinden görev ifa etmektedir. Burada bahsi geçen 
İSG birimlerinden beklenen tepe yöneticisine danışmanlık ve sorunlar ile ilgili çözüm önerileri sunarak teknik 
anlamda sürece destek olmak şeklindedir. Stratejik karar verebilme yetisine sahip olan birimler organizasyonel 
anlamda tepe yönetimi içerisinde sayılmaktadır. Bağlı kuruluşlarda stratejik karar verme yeteneği bulunan bir 
diğer mevki, genel müdür yardımcılıklarıdır. Büyükşehir Belediyelerinin bağlı kuruluşları açısından genel mü-
dür yardımcılığına bağlı yapılanmış İSG Müdürlükleri; Adana ASKİ, Konya KOSKİ, Malatya MASKİ olarak 
sıralanabilir. Fakat burada da kurmay yetkiden ziyade fonksiyonel yetki kullanan birimler şeklinde bahsi geçen 
müdürlüklerin örgütlendiği ve bizzat uygulamaya yönelik süreçleri takip ettikleri ifade edilebilir. Türkiye’nin 
en önde gelen metropoliten yönetimleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı ku-
ruluşlarında kurmay yetki ya da fonksiyonel yetki bağlamında tepe yönetimine İSG birimlerinin bağlanmamış 
olması diğer büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarında olumsuz örnekler teşkil etmektedir. Çünkü bu 
güne kadar Türkiye’deki tüm yerel yönetimlerin lokomotif görevini öncü belediye olma özelliğini bu üç be-
lediye götürmektedir. Büyükşehir belediyelerinde İSG’ de mevcut yapılanma ile bu kuruluşların nüfusları ile 
orantılı iş yüklerine paralel İSG konularında birçok hukuki, siyasi, idari, iktisadi ve toplumsal sorunu yaşaya-
bileceği endişesini ortaya çıkarmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Büyükşehir Belediyeleri, Organizasyonel Yapı, Fonksiyonel Yet-
ki, Kurmay Yetki
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜMÜ 1.  SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
İSG ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

NurullahYÜCEL1, Rüştü UÇAN 2, Nuri BİNGÖL3, Sümeyye GÖÇMEN4, İsmail M. ZEKİ5

1-2-3-4Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
5A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İstanbul / Türkiye

 Öz: Giriş: Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı ve algısı; İSG profesyonellerinin görevlendirilme-
siyle birlikte verilen eğitimler,  yaşanan iş kazalarının medya organlarında yer alması ve uzun süre gündemde 
kalması neticesinde, toplumda her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden birine, 
yaşanan iş kazası sayılarına bağlı gün ve mesai kayıplarının az olması örnek olarak gösterilebilir. Ülkeler 
arasındaki milli gelir oranları da karşılaştırılarak, ülkelerdeki çalışan sayıları ve iş kazası sayılarının oranla-
rı bu bağlamda incelenebilir. Bireyler iş ve meslek seçimi yaparken ilgileri ve istekleri ve çevresel etkenler 
gibi pek çok farklı nedenlerden ötürü farklı meslek gruplarına yönelmektedirler. Ayrıca bireyin mesleki tercih 
kararsızlığı, doğru yönlendirilememe ve çevresel baskılar vb. gibi nedenler yanlış meslek tercihlerine neden 
olabilmektedir. Sadece mevcut dönem için revaçta olan bir mesleği okuyan bireyler hem iş tatmini sağlayama-
makta hem de mesleki anlamda verimli onlamayabilmektedir. Bu açıdan İSG profesyoneli olabilmek için iyi 
bir eğitimci, iyi bir iletişimci olmak gerekmekte olup, özgüveni olmayan ve sosyal yönü zayıf olan kişilerin 
bu konuda çalışması verimliliği düşürebilmekte ve belki de iş kazalarının önlenmesini zorlaştırabilmektedir. 
Bu bağlamda öğrencilerin İSG algısı ve meslekten beklentilerinin ölçülmesi, kendilerine sorumluklarının ha-
tırlatılması ve doğru yönlendirmenin yapılması üniversitelerin görünmeyen görevlerinden biri de olabilir. Bu 
çalışmada özellikle 2 ve 4 yıllık İSG bölümlerinin okunma nedenleri ve bu nedenler üzerinde etkili olan faktör-
lerin belirlenmesi mesleki tercih konusunda daha detaylı çalışmalar yapılmasına bir yol haritası oluşturularak 
öğrencilerdeki İSG algı ve farkındalığı araştırılacaktır. Amaç: Bu araştırma, İSG bölümü okuyan Önlisans ve 
Lisans öğrencilerinin çevrelerinde gördükleri İSG tehlike/risklerine olan duyarlıklıları, okuduğu bölümden 
beklentileri, İSG alanında gerçekleşen kongre, konferans gibi etkinliklere katılımları, algı ve farkındalıklarının 
ölçülmesi ve mevcut durumun incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma Üs-
küdar Üniversitesi İSG bölümünde okuyan önlisans ve lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmaya dayalı 
anket 1 gün, akademisyenlerin öğrenciler hakkında kanaat oluşturma süresi 3 ay sürmüştür. Araştırma yapı-
lırken Önlisans/Lisans öğrencilerinin İSG bölümünü seçerken ki beklentileri göz önünde bulundurulmuştur. 
Sınırlıklar: Araştırma Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerindeki 57 önlisans, 19 lisans 
öğrencisiyle yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada, 35 sorudan oluşan ve yöneltilen sorulara 5 şekilde farklı cevap 
verilebilecek ve katılımcıların İSG algısının anlaşılmasına yönelik bir anket kullanılmıştır. Anket sorularından 
10 tanesi belirlenerek katılımcıların bu 10 soruya verdiği cevaplar analiz edilmiştir. Katılımcıların tamamı bö-
lümde okuyan öğrencilerdendir. 76 öğrenci katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 
istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Bu araştırma için Üsküdar Üniversi-
tesinin ilgili bölümün bağlı bulunduğu dekanlıktan izin alınmıştır. 2 ve 4 yıllık bölümler arası müfredat farklı-
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lıkları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca önlisans ve lisans derslerine giren akademisyenler ile öğrenciler 
hakkında görüşülerek anket sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların hepsi 1. Sınıf 
öğrencisidir ve yaş aralıkları aynıdır. Elde edilen veriler neticesinde katılımcıların algı farklılıkları ve benzer-
likleri ile İSG bölümlerini tercih etme nedenleri belirlenmiştir. İSG etkinliklerini takip edip etmedikleri, İSG 
stajından beklentileri ortaya konulmuştur. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcılara ait bazı değişkenlerin (gelir 
beklentisi, çevresel etkiler) farklı boyutlarda tercih nedenleri üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca katı-
lımcıların, kendilerinin bir eğitimci olup olamayacakları, mezun olduktan sonra farklı bölümlere geçiş yapıp 
yapmayacakları, İSG alanında her tür tehlikeli sınıfta çalışıp çalışmayacakları, başka öğrencilere bu bölümü 
önerip önermemeleri konusunda düşündüklerine ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İSG, İSG Algısı, İSG Farkındalığı
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Z NESLİNİN TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIMINDA MARUZ KALDIKLARI KAS 
İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

Oğuz KOÇAR1,   Ercüment N. DİZDAR2, Erkan ÇETİNER3

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı / Türkiye

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  
Zonguldak / Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojinin kucağında doğan, dünyamızın ilk dijital kuşağı “Z Nesli” ya da “İnternet Kuşağı”, 
sosyal network sitelerinin ve yeni iletişim teknolojilerinin müdavimi olarak, tepki ve iletişimini dijital araç 
ve cihazlarla göstermekteler.  Bu kuşağın en önemli özelliği, teknolojinin içinde gözlerini açmaları ve tüm 
iletişim aletlerini sanki önceden öğrenip gelmiş gibi kullanıyor olmaları. Z Nesli,  teknoloji bağımlısı ya da 
tutkunu değil, teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak algılayan bir jenerasyon olarak görülmektedir. Bilgiyi 
hafızalarında depolamaktan çok, bilgiye ihtiyaç duyduğu anda ulaşmanın yollarını arayan teknolojiye dalmış, 
yetenekli ve meraklı bu nesil için taşınabilir bilgisayarlar, hayatın ayrılmaz bir parçası halindedir. Diğer taraf-
tan, Kas İskelet Rahatsızlıkları (Musculoskeletal Discomforts, MSDs),  her yaş grubundan insanı ilgilendiren 
önemli bir sağlık sorunudur. Bu bapta, çok küçük yaşlarda bilgisayar dünyasına gözünü açan bu Z Neslinin, 
özellikle mobil bilgisayarlarda yaşanan kas iskelet sistemindeki olası tehlikeler hakkında bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir. Amaç: Oturma yüksekliği ve kol-bilek desteği gibi sabit bilgisayar iş istasyonundaki çoğu 
faktör için kullanım önerileri bulunmaktadır. Fakat dizüstü bilgisayar klavye ve monitörünün birbirine bağlı 
olduğu ve birbirinden bağımsız ayarlanamadığı gerçeği, kullanıcılarını sırt, bel, boyun postürlerinin rahatlığı 
konusunda tercih yapmak zorunda bırakmaktadır. Bu çalışma, Z Neslinin üst grup temsilcileri olarak ön lisans 
ve lisans öğrencileri arasında taşınabilir (dizüstü) bilgisayar kullanımına bağlı Kas İskelet Sistemi problem-
lerinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma için kullanılan anket formu “İskandinav 
Kas İskelet Sistemi Anketi”ne (Nordic Musculoskeletal Questionnaire - NMQ) göre hazırlanmış, altısı kamu 
ve diğerleri vakıf olmak üzere toplam sekiz üniversiteden (sınıflarına göre) sırasıyla Tabakalı Örnekleme (Stra-
tified Sampling) ve Rastgele Örnekleme (Random Selection) yöntemleriyle seçilen (540 u erkek olmak üzere) 
toplam 960 gönüllü üniversite öğrencisi tarafından cevaplanmıştır. Anketteki örneklem hacmi “Yamane Ör-
nekleme Büyüklüğü”ne  (Taro Yamane Sample Size Method) göre hesap edilerek, örneklem sayısının yeterli-
liği, formülle   hesaplanan hedef kitlenin üzerinde (p=0,01) gerçekleşmiştir. Araştırma verilerinin toplanması 
ve istatistiksel olarak analizi ve yorumlanması yaklaşık dokuz ay sürmüştür. Sınırlıklar: Çalışma, 17-23 yaş 
gurubu yüksek okul ve fakülte öğrencilerinin taşınabilir dizüstü bilgisayar kullanımına bağlı yaşadıkları Kas 
İskelet Rahatsızlıklarının araştırılması çerçevesinde yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmada NMQ Anket soru 
ve tabloları ile Tanımsal İstatistik (Descriptive Statistics) ve Çıkarımsal İstatistik (Inferenial Statistics) soru-
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larından yararlanılmış olup, üniversite öğrencilerine taşınabilir bilgisayar kullanım durumları ve sıklıkları ile 
kullanım sırasında maruz kaldıkları Kas İskelet Rahatsızlıklarının çeşidi hakkında sorular sorulmuştur. Katı-
lımcıların taşınabilir bilgisayar kullanım durumları Karma (Tabakalı ve Rasgele) Örneklemelerle seçilmesi 
akabinde, derlenen veriler istatistiksel olarak (bilgisayar programlarında) değerlendirmeye alınmıştır. Veriler 
Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis) sonrasında, gruplar arasında farkın anlamlılık düzeyinin anlaşılması 
için Tek ve İki Yönlü Varyans Analizleri (One-Way Analysis of Variance, ANOVA and Multivariate Analysis 
of Variance, MANOVA) ve gruplar arasındaki anlamlı farkın hangi gruba olduğunu anlamak üzere de “Kar-
şılaştırma Teknikleri” (Post Hoc Comparisons Techniqes) ile incelenmiştir. Anket sorularının yeterliliği ve 
tutarlığı için yapılan Güvenilirlik Analizinde (Guttman-Cronbach Alpha) her soru için “α değeri” 0,714 ve 
bütün sorular için ise 0,824 olarak hesaplanmıştır. Bulgular:  Katılımcıların çoğunun % 53,8 ile erkeklerin 
oluşturduğu örneklemde, taşınabilir bilgisayar kullananların çoğunluğunun (% 61,08) fakülte talebeleri ve 
bunların da çoğunluğunun (% 73,41) dizüstü bilgisayar kullandıkları, diğer yandan yüksekokul talebelerinin 
tablet bilgisayara göre dizüstü bilgisayar kullanım oranının ise % 79,19 olduğu görülmüş olup, taşınabilir bil-
gisayar kullananların % 68,17’nde Kas İskelet Rahatsızlığı olduğu tespit edilmiştir. ANOVA ve MANOVA ile 
elde edilen analiz sonuçlarına göre, taşınabilir bilgisayar kullanımının günlük beş saatin üzerinde olması ile 
Kas İskelet Rahatsızlıkları arasında oldukça anlamlı bir fark (F= 9,083; p=0,00) görülmüştür. Taşınabilir bilgi-
sayar olarak dizüstü bilgisayar kullanımı sıklığı ile bel ağrısı arasında (F= 6,927; p=0,00); sırt ağrısı arasında 
(F= 5,621; p=0,00); keza boyun ağrısı arasında anlamlı fark (F= 7,281; p=0,00) olduğu; ancak omuz ağrısı 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan tablet kullanım sıklığı ile bel ağrısı arasındaki 
farkın anlamlı (F= 5,623; p=0,00); sırt ağrısı arasında anlamlı (F= 5,321; p=0,00); benzer olarak boyun ağrısı 
ile arasındaki farkın da anlamlı (F= 4,102; p=0,00) olduğu; ancak omuz ağrısı arasındaki farkın ise anlamlı 
olmadığı anlaşılmıştır. Kas İskelet Rahatsızlıklar ile cinsiyet arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı ancak bu 
rahatsızlıkların dizüstü (F= 2,801; p<0,001) kullanımda etkin olduğu; diğer taraftan 20 üstü yaşların, 20 ve 
altındaki yaşlara göre daha anlamlı farklılıklar (F= 4,814; p<0,001) olduğu tespit edilmiştir. Post Hoc Testle-
rinde, bu farklılıkların çoğunlukla dizüstü bilgisayar kullanımının günlük beş saatin altındaki grubun lehinde 
olduğu anlaşılmıştır. Post Hoc Testlerinde, Z Neslindeki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının, tablet bilgisayar 
kullananlara oranla Kas İskelet Rahatsızlığı bakımından daha anlamlı farklılık olduğu (F= 9,821; p<0,001) 
gözlemlenmiştir. Sonuç: Taşınabilir  bilgisayarların çok geniş kullanım imkanları, kullanıcılarının Kas İskelet 
Rahatsızlıklarına maruz kalmadıklarını göstermez. Taşınabilir bilgisayarların her geçen gün artan kullanım 
oranı, olası  tehlikelerinin de bilinmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bu 
araştırmada, Z Nesli olarak tanımlanan katılımcılardan özellikle dizüstü bilgisayar kullanımının, tablet kul-
lanımına göre daha yaygın olduğu ve günlük kullanım sıklığı arttıkça (beş saatin üzerine çıkıldıkça), her iki 
taşınabilir bilgisayar kullanımında da bel, sırt ve boyun rahatsızlıkların belirgin hale geldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Z Nesli, Taşınabilir Bilgisayar Kullanımı, Kas İskelet Rahatsızlıkları
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BİR ÇALIŞAN SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

Salih DURSUN1, Serpil AYTAÇ2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü, Trabzon / Türkiye

2 Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Kadına yönelik şiddet olgusu günümüzün önemli toplumsal problemlerinden biri olarak kabul edil-
mektedir. Günümüzde kadınlar toplumsal yaşamın farklı alanlarında şiddete maruz kalabilmektedir. Bu anlam-
da kadına yönelik şiddetin yoğun olarak gözlemlendiği alanlardan biri de çalışma hayatıdır. İşyerinde şiddet, 
çalışanın işiyle ilgili durumlarda, açık veya üstü örtülü (gizli) şekilde, suiistimali, tehdit edilmesi veya saldırıya 
uğraması gibi sağlık ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylemdir (Wynne vd., 1997’den aktaran, Di Marti-
no, 2002: 5). Bu anlamda işyerinde şiddetin farklı boyutları söz konusu olmaktadır. Fiziksel şiddet, duygusal 
şiddet, sözel şiddet, taciz, suiistimal, takipçilik işyeri şiddetinin farklı görünümlerini oluşturmaktadır. Şiddete 
uğrama riski her sektör için olmasına rağmen mevcut veriler sağlık, eğitim ve hizmet sektörlerde işyeri şiddeti-
nin yaygın olduğunu göstermektedir.  (Ayrancı vd., 200; Annagür, 2010; Aytaç vd., 2011, Dursun, 2012). Diğer 
taraftan işyeri şiddetine maruz kalanların cinsiyetlerine bakıldığında şiddet türüne göre değişmekle beraber 
kadınların erkeklere oranla daha fazla oranda şiddet mağduru olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca şiddet gibi 
istenmeyen durumların çalışanların işleri ve kurumlarıyla ilgili tutum ve davranışları üzerinde olumsuz etkileri 
olmaktadır. Yapılan araştırmalar, işyerinde şiddete maruz kalmanın çalışanların, stres, depresyon, kaygı düzey-
lerini arttırdığı (Dursun ve Aytaç, 2011; Aytaç vd., 2011), aile problemleri, düşük kendine güven, özel yaşamda 
izolasyon, alkol problemleri, işine konsantre olamama (Kaukiainen vd, 2001), korku (Schat ve Kelloway, 
2003) gibi psikolojik problemlere neden olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan şiddetin ortaya çıkardığı 
bu psikolojik veya ruhsal rahatsızlıkların yanı sıra, baş, bel ve mide ağrıları, uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları, 
yeme problemleri, panik atak, yorgunluk gibi birçok fiziksel rahatsızlıklara da neden olduğu görülmektedir 
(Kaukiainen vd, 2001). Ayrıca yapılan araştırmalar, işyerinde şiddete maruz kalmanın, çalışanların işlerinden 
sağladıkları tatmin düzeyinin düşmesine, kurumdan ayrılma niyetlerinin artmasına (Hershcovis ve Barling, 
2009) ve iş kazalarına (Hintikka ve Saarela, 2010) neden olabilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın 
çalışanların sağlık sektöründe maruz kaldıkları şiddet davranışlarının fiziksel, sözel ve cinsel taciz boyutlarını 
ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, işyeri şiddetinin kadın çalışanların tükenmişlik düzeyleri 
üzerine etkilerini incelemektir. Kapsam: Araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinde farklı görevlerde 
(doktor, hemşire, hasta bakıcı, sekreter vb.) çalışan toplam 116 kadın çalışan oluşturmaktadır. Araştırma kap-
samında yer alan kamu hastanesinde çalışanlara hazırlanan anket formu kapalı zarflar halinde dağıtılmış ve 
aynı gün geri toplanmıştır.   Sınırlıklar: Hazırlanan anket formunda çalışanlara maruz kaldıkları farklı şiddet 
türleri ile ilgili sorular sorulmakla beraber mevcut veriler raporlanan veya bildirilen olaylarla sınırlıdır. Şiddet 
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konusunda çalışanların bilinç düzeyinin yetersiz olabilmesi, ayrıca işten atılma, ceza veya ayıplanma korkusu 
gibi nedenlerle bazı olayların gizlenmesi veya bildirilmemesi bu araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmakta-
dır. Ayrıca araştırma tek bir kamu hastanesinde gerçekleştirildiğinden elde edilen verilerin diğer kamu ve özel 
hastanelere genelleştirilememesi araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Yöntem:  Çalışmada veri 
toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. Anketin birinci 
kısmında katılımcıların demografik özelliklerine ait (yaş, eğitim, çalışma yılı, çalışma biçimi vb.) sorular yer 
almaktadır. Anketin ikinci bölümü maruz kalınan işyeri şiddetini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 
Anketin bu kısmındaki sorular Aytaç vd. (2009) tarafından Türkçeye çevrilerek revize edilen, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) İşyeri Şiddeti (Workplace Violence) Anketinden 
elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada, çalışanların tükenmişlik düzeyini ölçmek için, Maslach ve Jackson (1986) 
tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan 
Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Araştırmaya toplam (N=116) birey katılım gerçekleştirmiştir. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programı ile analiz edilmiştir.   Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi ve t-testi analizi kullanılmıştır. Bulgular: Elde 
edilen bulgulara göre, çalışan kadınların %23,3’ü fiziksel şiddete,  %57,8’i sözel şiddete ve %7,8’i cinsel 
tacize maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların, duygusal tükenme ve duyarsız-
laşma düzeyi, şiddet olaylarına maruz kalmayan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur 
(p<0,05). Tükenmişliğin bir diğer boyutu kişisel başarıda düşme hissi ile şiddete maruziyet arasında anlamlı 
bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).  Sonuç:  Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, çalışma hayatında 
kadına yönelik şiddet oldukça yaygın bir sorundur. Buna göre, kadın çalışanların %60,3’ü son bir yıl içinde 
işyerinde fiziksel, sözel veya cinsel taciz türlerinden en az birine maruz kalmıştır. Diğer taraftan önemli bir 
oranda katılımcı (%69,6) şiddete tanıklık ettiğini söylemiştir. Ayrıca şiddete uğrama kadın çalışanların tüken-
mişlik düzeylerinin yükselmesine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, İşyerinde Şiddet, Kadın Çalışan, Tükenmişlik
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE (TEKNOKENT/TEKNOPARK)  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ALANINDA RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Saliha Esra BOLSU1, Serdar MERCAN2

1Gökyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sivas / Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Müh. Böl. Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: Herkese tanınmış olan yaşama, beden bütünlüğü ve sağlık hakkının korunmasının işyerindeki uy-
gulanması olan İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan çalışmalar, zaman içerisinde değişim göstermekte 
ve gelişmektedir. Tüm çalışmalar çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir or-
tamda çalışmalarını sağlamak, meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alarak çalışanın ruh 
ve beden bütünlüklerini korumak amacıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte çalışanların iş kazalarından veya 
güvenli olmayan sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, 
patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumları önlemek, üretim ve/veya hizmetin 
güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan sistematik çalışmaları da kapsamaktadır. İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin sağlanması, mevcut ve potansiyel sağlık ve güvenlik şartlarının değerlendirilerek iyileştirilme-
si, iş kazalarının ve meslek hastalılarının önlenebilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, 
hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna 
bağlı birçok yönetmelik çıkartılmıştır. Bir alanda bir işveren bulunabileceği gibi, birden fazla işverende aynı 
çalışma alanını paylaşabilir. Bu durum İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılacak çalışmaların birlikte yürü-
tülmesini gerekli kılmaktadır. Amaç: Bu araştırma birden fazla işverenin olduğu Teknokentlerde iş sağlığı 
ve güvenliği çalışmalarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan uygun risk analizi yöntemine karar verilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu araştırma Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu İşleticisi A.Ş 
‘de gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği risk analizi uygulamalarını kapsamaktadır. Yöntem: Cumhuriyet 
Teknokent yönetimi, işletmeleri, hizmet alınan firmalar göz önüne alınarak yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği 
uygulamalarında yasal mevzuat ve yönetmelikler incelenerek gerekli faaliyetler (Risk Analizleri, Acil Durum 
Planları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları, Çalışanların Eğitimleri vb.) gerçekleştirilmiştir. Risk de-
ğerlendirme yöntemine karar verme sürecinde iki farklı yöntem uygulanmıştır. İki farklı analiz metodunun; 
belirlenen tehlikelerdeki risk değerleri karşılaştırılarak analiz metodu seçiminin proaktif yaklaşım oluştur-
mada işvereni yönlendirme şekli karşılaştırılmıştır. Kısıtlar: Araştırma, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkan yönetmelikler ve diğer ulusal mevzuatlarda belirtilen zorunluluklar 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sadece Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurucu İşletmesi 
A.Ş. için gerçekleştirilmiş olması da kısıtlıkları arasındadır.   Araştırmanın Problemi: 6331 sayılı Kanuna 
göre birden fazla farklı işverenin bulunduğu yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerinin uygulanmasında;  
her biri diğerini etkilediğinden her birine ayrı ayrı ve birlikte sorumluluk yüklenmekte olup koordinasyonun 
yönetim tarafından sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk değerlendirme 
çalışmalarının yapabilmesi için nasıl bir süreç yönetiminin belirleneceği işletmelere tarafından belirsiz olarak 
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kalmaktadır. Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu ka-
nun kapsamında çıkan yönetmelikler ve diğer ulusal mevzuatlarda belirtilen zorunluluklarla sınırlandırılmıştır.  
Bulgular: Çalışma kapsamında iki farklı risk değerlendirme metodu ile risk değerlendirmesi yapılmış olup, 
risk değerlendirme metotları sonucunda 62 adet risk tespit edilmiştir. Fine Kinney ve L matris metotları ile 
yapılan değerlendirmede tehlike sınıfı ve tehlikelerin sebep olabileceği risk tanımlamalarında değişiklik ya-
pılmayıp, olasılık ve şiddet derecelendirmeleri yönteme göre yeniden düzenlenmiş, Fine Kinney yönteminde 
ek olarak tehlikeye maruz kalma sıklığı değerlendirmeye katılmıştır. Sonuç: İş Sağlığı ve Güvenliği uygula-
malarının ilk maddesini oluşturan risk değerlendirme çalışmalarında tanımlanan risklerin derecelendirilmesi 
için istenilen yöntem kullanılabilir. Risk değerlendirmesinde odak nokta risklerin derecelendirilmesi değil, 
tanımlanmasıdır. Aynı tehlike tanımları için farklı risk değerlendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 
birbirleri ile aynı olmayabilir. Bu çalışma kapsamında sadece şiddet ve olasılık birimlerinden oluşan 5 x5 L 
Tipi matris yönteminde belirlenen risklerin % 69’u belirlenen riskin kabul edilebilir bir seviyeye düşürülene 
kadar işin başlatılmaması ve/veya durdurulmasını öngörürken; şiddet ve olasılık başlıklarına ek olarak frekans 
faktörünü de içeren Fine Kinney metodunda bu oran  % 53’tür. Bu durumun risklerin bertarafını kolaylaştırdığı 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Teknokent, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Fine Kinney, L Matris
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ÇANKIRI-KORGUN ALPSARI GÖLETİ ve ÇEVRESİNİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçil AYANOĞLU

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

Öz: Giriş: İş sağlığı ve güvenliği kavramı, genellikle işin yapılması sırasında iş yerinde karşılaşılan fiziki 
çevre şartları nedeniyle oluşan sağlık sorunları ve mesleki riskleri ele alarak bu riskleri kaldırılmayı veya 
azaltılmayı hedefleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Fakat işyeri çalışanlarının haricinde insan ve çevre 
ilişkilerini ilgilendiren herhangi bir işin meydana gelmesi sırasında kaynaklanan, sağlığa zarar verecek ko-
şullardan korunmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaları da içerir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği 
dediğimizde ilk akla gelen unsur her zaman insan olacaktır. İnsanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama 
istekleri doğrultusunda oluşabilecek riskler ve bu risklerinde etkileri farklı olmaktadır. İnsanların genellik-
le stresten kaçınmak ve rahatlamak amaçlı gerçekleştirdikleri rekreasyon faaliyetleri ve rekreasyon alanları 
önemli risk grupları içermektedir. Bu kapsamda rahatlama adı altında yapılacak olan faaliyetlerde oluşabilecek 
olan risklerden kişilerin korunması veya bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi insan sağlığı açı-
sından önem taşımaktadır. Bununla beraber bu gibi doğal tabiat alanlarında ziyaretçilerin alanda oluşabilecek 
tehlikelerden korunması kadar doğal yapısına da zarar verilmemesi, koruma ve kullanma dengesinin göz önün-
de bulundurulması gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmada Çankırı-Korgun Alpsarı Göleti ve Çevresine rekreas-
yonel faaliyet amacıyla gelen ziyaretçilerin karşılaşılabileceği tehlike ve risklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Kapsam: Bu çalışmanın çerçevesini Çankırı-Korgun Alpsarı Göleti ve Çevresinde meydana gelebilecek tehli-
keler, riskler ve buna yönelik alınabilecek önlemler oluşturmaktadır. Sınırlılıkları: Araştırma alanında yapılan 
gözlem çalışmaları 2017 yılı Mayıs Eylül ayları arasında gerçekleştirilmiştir.  Yöntem: Bu çalışma ile Çankırı-
Korgun Alpsarı Göleti ve Çevresinde karşılaşılabilecek tehlikeler, riskler ve alınabilecek önlemlerin İş Sağlığı 
ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi, gerekli literatür taramaları ve arazi gözlemleri ile tespit edilmiştir. 
Bulgular: Alpsarı Göleti, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çankırı iline bağlı Korgun ilçesi sınırları içinde bu-
lunmaktadır. Alanın büyüklüğü 22.7 ha olup, Çankırı’ya 21 km uzaklıkta, denizden 890 m yüksektedir. Gölet 
tarımsal sulama ve rekreasyonel amaçla kullanılmaktadır. Galat Çayı üzerine yapılan gölette av yasağı dışında 
olta balıkçılığına izin verilmektedir (Gündüz Kesim ve Ursavaş, 2014).  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ( 
KUZKA )’nın “2011 yılı Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” proje teklif çağrısı kapsamında 
yürürlüğe giren “Çankırı Alpsarı Göleti Restorasyon Alanının Oluşturularak Turizme Kazandırılması Projesi” 
kapsamında 2013 yılında halkın hizmetine açılmıştır. Bu bağlamda, alana rekreasyonel amaçla gelen ziyaretçi-
ler için en önemli tehlikeler;  doğal afetler (deprem, yıldırım düşmesi, yangın, orman yangını,  su baskını, sel), 
sabotaj- terör, güneş çarpması, zehirli hayvanların saldırısı, zehirli ve alerjik bitkiler, doğa-sportif aktivitelerde 
yaralanma, gölet çevresini çevreleyen çit veya korkulukların olmaması,  gölet çevresinde boğulma, deniz 
bisikleti, bot, kayık vb. araçların batması ve araçtan düşme sonucunda boğulma, araç park yeri olmaması ne-
deniyle yol kenarına park edilen arabaların çocuklara veya yayalara çarpması, çocuk oyun alanlarında toprak 
zeminde ve ekipmanların yetersizliği nedeniyle yaralanma –sakatlanma, bisiklet yollarının olmaması nede-
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niyle oluşabilecek yaralanma, bazı uyarı tabelalarının yetersiz olması, gölet buz tuttuğunda insanların göletin 
üzerinde yürümesi sonucu yaralanma olarak belirlenmiştir.  Ziyaretçiler tarafından meydana gelecek tehlikeler 
ise; çevre kirliliği (egzos dumanı, atıklar), sigara içimi, mangal ve ateş yakma, kamu mallarına zarar (oyun 
alanı ve tuvaletlerdeki ekipmanların kırık-bozulmuş olması), bitki türlerine ve toprağa verilen zarar, gürültü 
kirliliği olarak sıralanabilir. Sonuç: Sonuç olarak, gerek alanı işletenlerin gerekse de alana ziyaret amaçlı gelen 
kişilerin iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile bilgilendirilmesi ve karşılıklı olarak gerekli tedbirlerin alınarak 
belirlenen tehlikelerin kabul edilebilir seviyeye ineceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çankırı-Korgun, Alpsarı Göleti, Tehlike, Risk 
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EKOJEOKİMYA VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ASBEST

Seçil AYANOĞLU1, Melda DÖLARSLAN2,  Ebru GÜL3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  
Çankırı / Türkiye

2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı / Türkiye
3Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı / Türkiye

Öz: Giriş: Jeokimya, yerkabuğundaki doğal kimyasal olayları inceleyen, elementlerin nisbi ve kesin miktarla-
rının saptanmasında rol oynayan, canlıların sağlığı arasındaki ilişkiyi kurmada yardımcı olan ve ekoloji (çevre 
bilimi) ile bağlantılı bir bilim dalıdır. Son zamanlarda jeokimya ile ekoloji bilim dalları birlikte anılmakta olup 
insan sağlığı üzerindeki araştırmaları önem kazanmıştır. Özellikle doğada bulunan mineral tozlarının insan 
sağlığı açısından olumsuz etkileri bulunduğu bilinmektedir. Bu mineral tozlarından en tehlikelisi olan ise kan-
serojen etkiye sahip asbest mineralidir. Lifsi (fiber) yapıda kristalize silikat bir mineral türü olan asbest, hava 
yoluyla solunduğunda akciğerlerde ve solunum sisteminin diğer bölümlerinde kansere ve kanser dışı hastalık-
lara neden olmaktadır. Asbestin neden olduğu bilinen en önemli hastalıklar; asbestozis (pulmoner fibrosis), ak-
ciğer kanseri, mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) ve plevra lezyonlarıdır. Asbest esas olarak endüstriyel kay-
naklı bir sorun olmasına karşın, özellikle Anadolu’nun kırsal kesimlerinde kullanımı nedeniyle oluşan temas 
sonucunda önemli sağlık sorunları oluşturmaktadır. Asbest ile temas çevresel ve mesleksel kaynaklı olarak 
gerçekleşmektedir. Amaç: Bu çalışmada asbestin ekojeokimyasal özelliği ile insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırma,  kırsal bölgelerde yaşayan insanların 
asbest ile temasına neden olan etkenler ve bunun sonucunda oluşan sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Yöntem:  
Bu çalışmada, literatür taraması yapılarak jeokimya ve ekoloji bilim dallarının arasındaki ilişki bağlamında 
asbestin çevresel kaynaklı teması sonucunca oluşan sağlık sorunları belirlenerek gerekli öneriler sunulmuştur. 
Bulgular: Yapılan literatür taraması neticesinde;  dünyada geniş asbestli alanlara sahip birçok ülke arasında 
olan Türkiye, asbest ile bağlantılı endemik akciğer hastalıkları açısından yüksek prevalansa sahiptir. Bunun 
nedeni kırsal kesimlerde yaşayan insanların çok olması ve jeolojik yapı olarak belirtilmektedir (Şenyiğit vd., 
2004). Türkiye’de kırsal alanlarda yaşam nedeniyle asbest ile temaslı 1.000.000 civarında kişi yaşadığı, yak-
laşık 90.000 kişinin de temasa devam ettiği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla kırsal alanlarda yaşayan köylüler 
tarafından asbestli toprağın; evlerde sıva-badana ve çatı malzemesi olarak kullanılması (30 il ve 473 köyde 
(Anonim, 2013)), bebek kundaklarında pudra toprağı olarak kullanılması, asbestli toprağın pekmez yapımında 
kullanılması,  yine bu topraklarda hayvan otlatılması, tarım arazisi olarak kullanılması ve yetiştirilen ürünlerin 
insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesi, tarım arazisi olarak kullanılan alanlarda traktör sürüldüğünde 
tozuma meydana gelerek çevrede yetişen bitkilere ve canlılara zarar vermesi, asbestli toprağın rüzgâr ile sav-
rulup havada asılı kalarak insanlarla temas etmesi ve terkedilmiş-rehabilite edilmemiş asbest ocakları gibi 
nedenlerden ötürü o bölgede yaşayan başta insanlar olmak üzere canlı sağlığını ciddi anlamda etkilemektedir 
(Ayanoğlu vd., 2017)  Sonuç:  Sonuç olarak asbestin neden olduğu kanser vb. hastalıkların oluşum ve gelişim 
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süreçlerinin 15-60 yıl olarak düşünüldüğünde doğrudan veya dolaylı etkilerinin uzun yıllarda ortaya çıktı-
ğı bir gerçektir. Asbestin, gerek kişilerin bireysel olarak gerekse de kuruluşlar tarafından kullanılmasından 
dolayı oluşturduğu risk göz ardı edilemeyecek seviyededir. Her ne kadar ülkemizde kullanımı 2010 yılında 
yasaklanmış olmasına rağmen uzun yıllar etkileri devam ettiğinden dolayı aktif olarak kullanımındaki kadar 
ciddi tehlikelere sahiptir. Bu nedenle asbestin tüm kullanım alanları kontrol edilmeli, asbest alanları üzerinde 
bulunan yerler yeşillendirilmeli,  gerekli durumlarda bu yerler risk derecesine göre taşınmalı, buralar yeni 
yerleşimlere açılmamalı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından asbestli malzemeler yollara serilmemeli ve 
daha önceden bu işleme tabi olmuş yerler belirlenerek kontrol edilmeli ve gerek yöre halkı gerekse de devle-
tin ilgili birimleri bu konunun uzmanları tarafından bilgilendirilerek alınması gereken tedbirler ve tehlikenin 
önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Asbest, Jeokimya, Ekoloji, İnsan Sağlığı
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI YEMEKHANE VE KANTİNLERDEKİ ORTAM 
HAVASININ MİKROBİYAL YÜKÜ

Seda OĞUR

Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bitlis / Türkiye

Öz: Giriş: Hava, yeryüzündeki hayatın devamı için en önemli öğelerden birisidir. Havanın içerisinde var olan 
yabancı maddeler (örneğin toz-toprak parçaları, bitki tozları, yün ve pamuk lifleri, vb.) toz zerrecikleri halinde 
rüzgar ve hava akımı gibi yollar ile havaya karışır. Mikroorganizmalar ise bu yabancı maddelere bağlı olarak 
ya da serbest halde havada bulunabilir. Bu mikroorganizmaların bazıları hastalık yapabilir. Havanın her yerde 
olduğu düşünülürse, özellikle gıda işletmelerinde veya toplu yemek yenilen alanlarda (kantin, yemekhane, 
restaurant vb.) açıkta bekletilen gıdaların havadan mikrobiyal kontaminasyona maruz kalma riski fazladır. 
Mikrobiyal kontaminasyon, işletme açısından önemli kayıplara yol açarken, o işletmede çalışan personelin 
veya toplu yemek yenilen alanlarda yemek yiyen personellerin sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bozulmuş gıdalar ise hem milli ekonomiye büyük zarar vermekte hem de halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit 
etmektedir. Bu nedenle, gıda işletmelerindeki havanın mikrobiyal yükü, gıda hijyeni ve halk sağlığı bakımın-
dan oldukça önemlidir. Amaç: Bu araştırma Bitlis Eren Üniversitesine bağlı kantin ve yemekhanelerdeki, 
yemeklerin hazırlanıp pişirildiği mutfak ve yemek yenilen alanlardaki ortam havasının mikrobiyal yükünü 
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam:  2017 yılının Nisan ayında yürütülen araştırma Bitlis 
Eren Üniversitesi bünyesindeki 2 yerleşke ve 3 meslek yüksekokulunda bulunan 8 yemekhane alanı ve 13 
kantin alanında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Problemi: Bu çalışmanın konusunu oluşturan iç ortam ha-
vasındaki partiküller, nefes alma sonucunda insan vücuduna eriştiğinde insanın anatomik yapısını ve birtakım 
fiziksel reaksiyonları etkilemektedir. İç ortam hava kirliliği ve bunların neden olduğu problemlerin ortadan 
kaldırılması için veya en aza indirilmesi için bu konuya yönelik çalışmalar arttırmalıdır. Sınırlıklar: Araştırma 
hava örneklemede sedimentasyon esası ile petri açma yönteminin kullanılması ve toplam aerobik mezofilik 
bakteri sayımı ve maya-küf sayımı ile sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı 
için Plate Count Agar besiyeri, maya-küf sayımı için Dihcloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar besiyeri 
kullanılmıştır. İlk önce yemekhane ve kantinlerin genişlik, en ve yüksekliği şeritmetre ile ölçülerek alanları 
hesaplanmıştır. Her bir mikroorganizma grubu için, 8 m3 hacme sahip alana 1 petri kabı olmak üzere gerekli 
miktarda besiyeri hazırlanmıştır. Petri kaplarının üzerine yemekhane ve kantinlerin isimleri ile ölçüm gününün 
tarihi yazılmıştır. Her bir yemekhane ve kantine petri kapları homojen bir şekilde yerleştirilmiş ve bu esnada 
ortamın nem ve sıcaklığı da dijital nem-sıcaklık ölçer ile ölçülmüştür. Petri kapları 30 dakika ağzı açık bir şe-
kilde bekletildikten sonra toplanmış ve toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı için 37 °C’deki inkübatörde 24 
saat, maya-küf sayımı kapalı bir kutu içerisinde oda sıcaklığında (20-25 °C) 5 gün inkübasyona bırakılmıştır. 
İnkübasyon süresinin sonunda yapılan sayım sonuçları kob/petri olarak belirlenmiştir. Bu araştırma için Bitlis 
Eren Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Sayı: 18961781/663.08/ Tarih: 
27.10.2016 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Yemekhane alanlarından en yüksek toplam mezofilik aerobik 
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bakteri sayısına (7,0 kob/petri) sahip alanın Kampüs Personel Yemekhanesi olduğu, en yüksek maya-küf sayı-
sına (2,2 kob/petri) sahip yemekhane alanının ise Hüsrevpaşa Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi olduğu tespit 
edilmiştir. Kantin alanlarından en yüksek toplam mezofilik aerobik bakteri sayısına (25,7 kob/petri) sahip 
alanın Ahlat Meslek Yüksekokulu Kantinindeki mutfak alanı olduğu, en yüksek maya-küf sayısına (1,7 kob/
petri) sahip kantin alanının ise Ahlat Meslek Yüksekokulu Kantinindeki mutfak alanı olduğu belirlenmiştir. En 
düşük toplam mezofilik aerobik bakteri sayısına (1,2 kob/petri) sahip alanın Kampüs Öğrenci Yemekhanesi ve 
en düşük maya-küf sayısına (0,6 kob/petri) sahip yemekhane alanının Tatvan Meslek Yüksekokulu Personel 
ve Öğrenci Yemekhanesi olduğu saptanmıştır. En düşük toplam mezofilik aerobik bakteri sayısına (2,5 kob/
petri) sahip alanın Tatvan Meslek Yüksekokulu Kantinindeki mutfak alanı ve en düşük maya-küf sayısına (0 
kob/petri) sahip kantin alanının Mühendislik-Mimarlık Kantinindeki mutfak alanı olduğu saptanmıştır. Sonuç: 
Yemekhane ve kantin alanlarındaki mikrobiyal yük; ulusal ve diğer uluslara ait standartların altında olmakla 
birlikte, alanlardaki insan trafiğine ve alan yüksekliğine bağlı olarak mikroorganizma düzeyleri değişmektedir. 
Bu sonuca dayanarak, Yemekhane ve kantin alanlarındaki mikrobiyal yükün düşürülmesi için gerekli iç mekan 
havalandırma-temizleme sistemi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortam Havası, Mikrobiyal Yük, Yemekhane, Kantin
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALDIRMA MAKİNELERİNİN KULLANIMI KAYNAKLI İŞ 
KAZALARININ FİNE-KİNNEY METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Serkan Emre UYGUN1, Murat KISA2 

1 Rönesans Medikal İnşaat, İSG / Türkiye
2Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüz inşaat proje uygulamalarının çeşitlilik göstermesi, kullanılan makine ekipman teknolo-
jilerinin de bu çeşitliliğe paralel doğrultu seyretmesine sebep olmakta ve birbiriyle doğrudan doğruya iletişim 
halinde bulunan bu iki sektördeki yeni saha uygulamaları, sektörlerin birbirini ileri yönde etkilemesine sebep 
olmaktadır. İnsanoğlunun sınırlarını aşarak daha büyük çaplı projeler meydana getirme isteği, daha büyük 
güçte ve daha kapsamlı makine ve ekipman ihtiyacını doğurmakta, ihtiyaçlar sonucunda üretilen makine ve 
ekipmanlardaki teknik gelişmeler de insanoğlunun proje ufkunu günden güne genişletmektedir. İnşaat saha 
uygulamalarında en sık kullanılan makine ve ekipmanlardan biri olan kaldırma makinelerinin, çalışmaları 
esnasındaki potansiyel tehlikelerin ve olası risk faktörlerinin belirlenmesi konusu, kaldırma makinelerinin 
kullanımında meydana gelebilecek olan iş kazalarının önlenebilmesi noktasında oldukça büyük önem arz et-
mektedir. Amaç: Araştırma, proje saha uygulamalarında sıklıkla yer bulan ve projenin neredeyse tüm basa-
maklarında olmazsa olmaz öneme sahip olan kaldırma makinelerinin kullanımında meydana gelen iş güvenliği 
uygunsuzluklarının ve iş kazalarının incelenmesi ve de bunun sonucunda elde edilen verilerin, belirlenen risk 
değerlendirmesi metodlarıyla irdelenerek, söz konusu uygulamalardaki temel risk faktörlerinin tespiti ve tes-
pit edilen bu faktörler ışığında oluşturulan önleyici/koruyucu önlemlerin uygulanması, buna paralel olarakta 
devamlı iyileştirme sistemleri vasıtasıyla iş kazalarının önlenmesi/azaltılması konularına ilgi çekmek amacıy-
la hazırlanmıştır. Kapsam: Araştırma inşaat sektöründe kullanılan kaldırma makineleri kaynaklı iş kazaları 
temel alınarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada; inşaat sektöründe kullanılan kaldırma makinelerinin 
saha uygulamalarındaki olumsuz durumlar ve söz konusu olumsuz durumlar sonucunda meydana gelen iş 
kazalarının sebep-sonuçlarının, kök neden analizi yardımı ile irdelenmesi yoluna gidilmiş ve bu bağlamda 
ilgili risk değerlendirmesi için Avrupa’da sıklıkla kullanılan Fine-Kinney metodundan yararlanılmıştır. Araş-
tırma kapsamında ilgili kaldırma ekipmanlarını kullanan operatörlere yöneltilen ve temel amaç olarak saha 
uygulamalarında meydana gelen olumsuzlukların tespitini amaçlayan bir anket de bulunmaktadır. Bulgular: 
Araştırmada,kaldırma makinelerinin genel manada teknik özelliklerinden bahsedilmiş ve inşaat sektöründe 
kullanılan kaldırma makinelerinin olumsuz/uygunsuz kullanım uygulamalarından kaynaklanan iş kazaları, 
Türk İstatistik Kurumu 2015 tarihli iş kazaları verileri baz alınarak incelenmiştir. Söz konusu iş kazalarının 
neden ve sonuçlarının incelenmesi ve risk analizi aşamasında Fine-Kinney Metodu kullanılmıştır. Olası iş ka-
zalarının incelenmesi ve sonrasında elde edilen verilerin ortadan kaldırılarak söz konusu kazaların önlenmesi 
noktasında, kullanılan metodun içerdiği frekans, olasılık ve şiddet gibi parametrelerin matematiksel değerle-
rinin geçerli formülasyon içinde kullanılması sonucunda risk seviyesi belirlenmiştir. Elde edilen risk seviye 
sonuçlarının ışığında, ilgili iş güvenliği uygunsuzluklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla yapılabilecek 
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koruyucu sistemlere  örnekler verilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada Fine-Kinney risk analizi yönteminde kulla-
nılan risk faktörlerinin puanlanmasında ve risk düzeyinin yorumlanmasında birkaç problemle karşı karşıya 
gelinmiştir. Bunların içinde özellikle olasılık ve frekans faktörlerine ait sıkıntıların öne çıktığı görülmektedir. 
Bunlardaki temel sıkıntı,analizi oluşturan faktörlerin tanımlarının net yapılmaması ve bu nedenle yanlış yo-
rumlanma kaynaklı hataların meydana gelme olasılığıdır. Bu noktada en doğru sonuca ulaşmak amacıyla söz 
konusu metodun orijinal tanımlarına dönülmüştür. Bu tanımlardan hareketle olasılık formül değerleri oluştu-
rularak sonuca gidilmiştir. Bu şekilde gerçekleştirilen risk değerlendirme uygulamasının sonucunda; inşaat 
sektöründe kullanılan kaldırma makinelerinin olumsuz kullanımından kaynaklı iş kazalarına genel manada 
insan faktörünün sebep olduğu sonucuna varılmış, araştırma dahilinde uygulanan anket çalışması sonucunda 
karşılaşılan ve iş güvenliği uygulamalarının uygulanıp uygulanmasının gerekliliği konusundaki soruya verilen 
ve ankete katılanların %2,46’ lık kısmının ‘Olsa da olur olmasa da’ şeklindeki ve %7,30 luk kısma denk gelen 
‘Gereksiz’ şeklindeki cevapların da gözler önüne serdiği gibi iş kazalarının önlenmesi konusunda alınması 
gereken önlemlerin başında, iş güvenliği konusunda pozitif bakış açısının kazandırılacağı eğitimlerin verilme-
sinin büyük önem arz ettiği sonucuna varılmıştır. Uygulamada karşılaşılan makine ekipman bazlı aksaklıklarda 
ise kaldırma makinelerinin periyodik ve rutin kontrollerinin gerçekleştirilmesindeki denetim eksikliklerinin 
payının da oldukça büyük etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fine-Kinney Metodu, Risk Faktörü, Kaldırma Makineleri, Risk Değerlendirme
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KALDIRMA MAKİNELERİ KULLANIMINDA MATRİS YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ

Serkan Emre UYGUN1, Murat KISA2

1Rönesans Medikal İnşaat, İSG / Türkiye
2 Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa / Türkiye

Öz: Giriş: İnşaat sektöründe kullanılan makine ve ekipmanların, büyük ölçekli yapı projelerinin meydana 
getirilmesi için gereksinim duyulan teknolojiye ayak uyduracak niteliklere sahip olması kadar, bu noktada 
‘insan için teknoloji’ şeklindeki bakış açısından yola çıkılarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında insan haya-
tının temel alınması suretiyle güvenli kullanılması konusu da büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte inşaat 
sektöründe aktif rol oynayan iş ekipmanlarının kullanımı sırasında karşı karşıya kalınan iş kazalarının,  bilgi 
ve tecrübelerin teknik tasnifleri ve söz konusu tasniflerin irdelenerek kullanışlı bir biçime dönüştürülmeleri 
ile büyük çapta engellenebilir/azaltılabilir nitelikte olması, iş sağlığı ve iş güvenliği olgularının hayati öne-
mini gözler önüne sermektedir. İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının daha çok hangi iş kollarında 
gerçekleştiği ve meydana getirdiği olumsuz etkilerin şiddetinin ne çapta olduğu/olabileceği gibi parametreler 
göz önünde bulundurulduğunda, sektörde sıklıkla kullanılan ve kritik öneme sahip olan kaldırma makineleri-
nin güvenli kullanımının oldukça büyük öneme sahip bir konu olduğu  görülmektedir. Amaç: Bu araştırma; 
inşaat sektöründe kaldırma makinelerinin kullanım sürecinde meydana gelen iş kazalarının temel etkenleri-
nin tespit edilerek, elde edilen bulguların Matris Metodu kullanılarak irdelenmesi, meydana gelen olumsuz 
olayların/durumların sebeplerine genel manada dikkat çekilerek iş kazalarını önlemek için alınması gereken 
tedbirleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırma inşaat sektöründe kullanılan kaldırma ma-
kineleri kaynaklı iş kazalarının sebep-sonuç ilişkileri bakımından Matris metodu (L-Tipi Matris) yardımı ile 
irdelenmesi noktası temel alınarak sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada; inşaat sektöründe sıkça kullanı-
lan kaldırma makinelerinin kullanımındaki olumsuz uygulamaların ve bu olumsuz uygulamaların sonucunca 
meydana gelen iş kazalarının temel etkeni olan insan faktöründen yola çıkılarak genel manada insan bazlı 
araştırma yapılmış ve söz konusu araştırmada yol gösterici olması bakımından Türk İstatistik Kurumu’nun 
en güncel verileri kullanılmış olup, meydana gelen iş kazalarının en çok hangi sektörlerde, çalışmanın hangi 
zaman dilimlerinde ve genellikle hangi yaş gruplarında meydana geldiği gibi önemli ve yol aydınlatıcı verileri 
kullanarak sonuca gidilecek şekilde bir yol izlenmiştir. Araştırma kapsamında, daha önce büyük çaplı endüst-
riyel tesislerin inşasında aktif olarak görev alan yetkili makine operatörlerinin kişisel ve teknik becerilerinin 
sorgulandığı ve %51,21 oranında 10 yıldan fazla operatörlük tecrübesine sahip çalışanların katıldığı anketler-
den yararlanılmıştır. Bunun yanında yine anket kapsamında operatörlerin uygulama safhasında bire bir olarak 
karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumların/olayların ve söz konusu bu olayların sonuçlarının sorgulanması 
yoluna gidilerek, sözü geçen olumsuz durum ve olayların temel etkenlerinin ne olduğu konusuna ışık tutulması 
amaçlanmıştır. Büyük çaplı inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan iş sağlığı ve 
güvenliği personellerinin, inşaat sektöründe kullanılan kaldırma makinelerinin kullanımı ile ilgili olarak ger-
çekleştirdikleri saha bulguları ve şantiyede sürekli iyileştirme uygulamaları kapsamında oluşturulan döküman-
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tasyon kayıtları incelenmiş, bu bağlamda oluşan araştırma sonuçları sahadan gelen geri bildirimler vasıtasıyla 
irdelenmiştir. Meydana gelen iş kazalarının ve bu kazaların etkilerinin irdelenmesi ile ilgili olarak toplanan 
veriler düzenlenerek, söz konusu verilerin yapılacak olan risk değerlendirme analizlerinde en doğru sonuca 
ulaşmayı sağlayacak şekilde incelenmesi noktasına büyük önem verilmiştir. Meydana gelen iş kazalarının 
sebepleri incelenirken yalnızca insan faktörü kaynaklı bir araştırma yoluna gidilmemiş, bunun yanında araş-
tırmaya konu olan kaldırma makinelerinin doğal afet, hava koşulları vb. gibi faktörlerin etkisiyle karşı karşıya 
kaldığı olumsuz etkiler de dikkate alınarak araştırmanın kapsamı genişletilmiştir. Bu çalışmada, inşaat sek-
töründe meydana gelen tehlike ve risklerin tespit edilmesi konusunda uygulama kolaylığı sağlayan ve doğru 
sonucu vermesi açısından oldukça verimli niteliğe sahip olan Matris Metodu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma 
kapsamında kaldırma makine operatörlerine uygulanan anket sonucunda, çalışanların teknik bilgi ve bireysel 
özellikleri tespit edilerek elde edilen verilerin iş kazasını tetikleyici yönleri incelenmiştir. Kaldırma maki-
neleri ile ilgili olarak meydana gelen iş kazalarının kayıt edildiği istatistikler ve iş kazası kayıt dökümanları 
ile iş kazalarının kök sebep analizlerinin incelenmesi ile meydana getirilecek risk analizleri yapılmıştır. Risk 
analizinde kullanılan Matris Yöntemi ile tespit edilen risklerin şiddetinin belirlenmesi sağlanmış ve yapılan 
hesaplamalarla belirlenen şiddet değerleri göz önünde bulundurularak, söz konusu olumsuz durumların önü-
ne geçilmesi noktasında önceliğin hangi maddeye verilmesi gerektiği konusuna ışık tutulmaya çalışılmıştır. 
Sonuç: İnşaat sektöründe kullanılan kaldırma makineleri ile yapılan çalışmalarla ilgili olarak meydana gelen 
iş kazalarının sebeplerinin büyük oranda insan bazlı olumsuz sebeplerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu 
çalışmayla, gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla insan hayatının kaybedilmesi gibi çok ağır sonuçlara sebep 
olabilecek nitelikteki kaldırma makinelerinin kullanımı kaynaklı iş kazalarının engellenebilmesi için ilk olarak 
hangi çalışma parametrelerine odaklanılması gerektiği ve söz konusu olumsuz etkilerden kaçınmak amacıyla 
uygulanabilecek düzeltici yöntemler neler olabilir konusuna ışık tutulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Risk Analizi, Kaldırma Makineleri, Matris Metodu



131

SÖZEL SUNUMLAR

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA POTANSİYELİNE SAHİP TESİSLERİNDE 
UYGULANABİLECEK ALTERNATİF KİMYASAL BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ: SUNİ 

DERİ İMALATINDA METOT VE UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Serkan SATICI1, Uğur KURT2

1 -2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde yaklaşık olarak bilinen 100.000 kimyasal maddeden günlük kullanım için milyon-
larca farklı ürün üretildiği, kimyasal maddelerin tehlikeleri ve fazlalığı düşünüldüğünde temel bir soru akla 
gelmektedir. Olası kazalarda kimyasal etmenlerin risk boyutu; kimyasalların insana - çevreye ve malzemeye 
vereceği potansiyel zarar - etki düzeyi nasıl belirlenebilir ve ne gibi önlemler alınabilir. Genel olarak bakıl-
dığında, prosesi gereği özellikle tehlikeli kimyasal kullanan tesislerin büyüklükleri ve makine parkurlarının 
karmaşıklığına bağlı olarak, proses te yanlış giden şeylerin zamanın da farkına varılması ve olası etkileşimle-
rin tahmin edilmesi pek mümkün değildir. Bu noktada sistemsel bir kurgu ile kimyasal risk değerlendirmesi 
yapılması; yani proses - işletme, bakım - onarım, idari -yönetimsel, insan faktörü, makine – ekipman, yazı-
lımsal vb. birçok sosyo - teknik hatanın gerçekleşmeden önce, zamanında fark edilebilmesi veya gerçekleşse 
dahi etkilerinin sınırlandırılması için risklerin tespiti ve zorunlu aksiyonların ortaya çıkarılması esastır. Amaç: 
Bu çalışmada kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yaygın olarak kullanılan risk değerlendirme 
türü olan HAZOP yerine, uygulama kolaylığı sağlanması açısından daha basit bir risk değerlendirme tekniği 
sunulması amaçlanmıştır. Sunulan metot orta ve küçük ölçekli, BEKRA düzeyi alt seviyeli kuruluşlarda tek 
başına yeterli iken, BEKRA sınıfı üst seviyeli olan tesislerde ise HAZOP çalışması öncesinde, yeterli datanın 
toplanmasına imkân veren ön hazırlık mahiyetindedir. Kapsam: Söz konusu risk değerlendirme uygulaması 
Petro - Kimya sektöründe faaliyet gösteren ve suni deri üretimi yapan bir fabrikada gerçekleştirilmiştir. Pro-
seste aşamaları ve kullanılan 48 farklı kimyasal incelenmiş olup, çalışma 3 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Proses 
gereği kimyasal hamur varyasyonlarının çeşitliliği, makine parkurunun karışıklığı ve zaman açısından çalış-
ma; üretimin ana aşamaları olan PU hamur hazırlama, ve PVC hamur hazırlama ünitelerinde gerçekleştiril-
miştir. Transfer kaplama, kurutma fırınları, gofraj, empirme, tambur üniteleri ile yardımcı tesisler çalışmanın 
dışında tutulmuştur. Yöntem: Çalışmada sunulan risk değerlendirmesi yöntemi, İngiltere tarafından geliştiri-
len kimyasal maruziyet analizi “Tehlikeli Kimyasalların Sağlık Açısından Kontrolü” (COSHH) ile Norveçli 
Petrol Endüstri şirketlerinin kor tarafından geliştirilen “KjemiRisk” analizi yöntemleri temel alınarak hazır-
lanmıştır. Burada farklı bir bakış açısı getirilmesi amacıyla, yukarıda geçen yöntemlere, fiziko - kimyasal ve 
çevresel risk etmenleri de dahil edilerek kapsam genişletilmiştir. Kullanılan matris başta klasik 5 x 5 L matris 
gibi gözükse de olasılığın 5 farklı faktörün sayısallaştırılmış değerlerin geometrik ortalamasının alınması ile 
hesaplanışı bakımından alışılagelmiş yöntemlerden ayrılır. Matrisin şiddet kısmı ise malzeme güvenlik bilgi 
formlarında tanımlanmış Tehlike Cümleleri/Zarar İfadelerine karşılık gelen rakamsal derecelendirmeye göre 
belirlenir. Olasılık kısmı hesaplanırken; Maruziyet – Kullanım Sıklığı (1-2-3-4-5), Kullanım – Maruz Kalı-
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nan Miktar (1-2-3-4-5), Maruz Kalma/Etkilenme Potansiyeli Olan Kişi Sayısı (1-2-3-4-5), Ortama Dağılma/
Yayılma Derecesi (1-3-5), Mevcut Önlemlerin Yeterliliği (1-2-3-4-5), kriterleri değerlendirilerek sayısal de-
ğerleri belirlenir. Her bir kimyasal için bu değerler çarpılır ve çarpımın geometrik ortalaması alınarak olasılık 
değeri hesaplanır. Şiddet kısmında hesaplanırken, Kimyasalların Küresel Sınıflandırma ve Etiketleme Uyum 
Sistemince (GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) tanımlanmış 
93 farklı Zarar ifadesinden, ve Avrupa Birliği RL 67/548/ECC direktifi uyarınca tanımlanmış 68 farklı Risk 
Cümleciği potansiyel zarar derecelerine göre sırasıyla; A bandı (sayısal değeri: 1),  B bandı (sayısal değeri: 2), 
C bandı (sayısal değeri: 3), N bandı (sayısal değeri: 3), D bandı (sayısal değeri: 4),  O bandı (sayısal değeri: 
4), P bandı (sayısal değeri: 4), W bandı (sayısal değeri: 4), E bandı (sayısal değeri: 5), S bandı (sayısal değeri: 
5), F&EX bandı (sayısal değeri: 5) şeklinde sınıflandırılarak derecelendirilir. Risk puanı ise olasılık ve şiddet 
değerlerinin çarpımı sonucu bulunur. Hesaplanan değerler;1 ≤ Risk Puanı ≤ 5 ise Düşük, 5 < Risk Puanı < 
15 ise Orta, 15 < Risk Puanı ≤ 25 ise Yüksek olarak değerlendirilir. Bulgular: Uygulama kısmında 48 farklı 
kimyasal ve 27 farklı etken maddenin; fiziksel – kimyasal özellikleri, proses sınırları, proses yapısı, kullanım 
alanları, kullanıcı sayısı ve ortam koşulları gözetilerek incelenmiştir. Saha gezisi sırasında 200 sorudan oluşan 
bir kontrol listesi üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu 48 kimyasal için Fiziko – Kimyasal, Maru-
ziyet ve Çevresel analiz şeklinde üç farklı değerlendirme yapılarak risk dereceleri hesaplanmıştır.  Elde edilen 
sonuçlarda; 45 Maruziyet, 36 Fiziko - Kimyasal , 2 Çevresel risk olmak üzere toplam 83 risk tespiti yapılmış-
tır. Bu risklerden 13 tanesi düşük risk kategorisinde, 11 tanesi orta risk kategorisinde, 59 tanesi yüksek risk 
kategorisinde derecelendirilmiştir. Tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak ve/veya etkilerini minimize etmek 
amacı ile risk kontrol tedbirleri;             1- Tehlikelerin ortadan kaldırılması (kaynağında yok etme), 2- Tehlikeli 
olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek (İkame),  3- Mühendislik önlemlerini uygulamak; (otomasyon, tec-
rit, uzaklaştırma,  havalandırma, modernleştirme – arge, makine-ekipman ergonomisi vb.) 4- İdari/Yönetimsel 
önlemler (sağlık güvenlik işaretleri, çalışma süreleri, İşyeri düzeni, risk   - zaman – mekan yönetimi, eğitim, 
iş izni sistemi,  denetim faaliyetleri, disiplin yönetimi, iş güvenliği kültürü oluşturulması, liderlik – mentör-
lük, gemba vb. 5 - Kişisel koruyucu donanım kullanımı hiyerarşisine uyularak aksiyon planı oluşturulmuş-
tur. Belirlenen başlıca aksiyonlar; PU - PVC hamur hazırlama ünitelerinin -  kimyasal depoların -  kazan ve 
yardımcı tesislerin yangın kompartımanı oluşturacak şekilde düzenlenmesi, bölümler arası geçişlerde yangın 
damperi kullanılması, fabrika geneline sprinkler sistem kurulması, exproof sistemlerin düzenli bakım – onarım 
faaliyetine alınması – hasarlı olanların değişimi, solvent bazlı kimyasalların alımının sınırlı tutulması - uzun 
süreli depolama yapılmaması, kimyasal depolama matrisi oluşturulması ve 5S uygulaması, duman algılama ve 
erken uyarı sisteminin manuel’den otomasyona çevrilmesi, statik elektrik baralarının değiştirilmesi – tamiri, 
periyodik teknik kontrollerin yaptırılması ve takibi, ortam ölçümlerinin yaptırılması ve takibi, makine soy 
ağacı ile ilişkilendirilmiş düzenli bakım/onarım planı oluşturulması, pozitif basınç - negatif emiş havalandır-
ma sistemleri ile maruziyet etkisinin azaltılması,  göz – boy duşu – göz solüsyonu temini, acil kaçış yolları 
ve kapılarının düzenlenmesi, acil durum senaryolarının oluşturulması, tatbikat -  eğitim faaliyetleri, kişisel 
koruyucu donanım matrisi hazırlanması - ilan edilmesi ve kullandırılması, bilgilendirme levhaları - posterleri 
– malzeme güvenlik bilgi formu özetlerinin oluşturulması, borulama ve makine panel işaretlemeleri, tehlikeli 
atık yönetimi, kimyasal dökülme kiti temini, şeklinde özetlenebilir. Sonuç: Belirlenen risklere karşı yukarıda 
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belirtilen aksiyonların bir plan dâhilinde tamamlanması durumunda; 11 orta seviyede ve 59 yüksek seviyede 
derecelendirilmiş riskin düşük risk kategorisine indirgeneceği öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Kimyasal Risk Değerlendirmesi, Maruziyet, Proses Güvenliği, Endüstriyel Kazalar, 
Suni Deri

Yazar Notu: Bu çalışma Doc Dr. Uğur KURT tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik Üniversi-
tesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış  Serkan 
SATICI’nın “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi İçin Risk Yönetimi: Olası Bir Kazanın Çevre ve 
İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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PSİKOSOSYAL TEHLİKE VE RİSK OLARAK MOBBİNG’İN İŞ TATMİNİ DEPRESYON VE 
ANKSİYETE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Serpil AYTAÇ1, Nuran BAYRAM ARLI2

1 Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı. Bursa / Türkiye

2 Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı. 
Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde sağlıklı olmak, yalnızca hastalık ve sakatlık durumunun olmaması değil; bedenen, 
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir (WHO). Psikolojik sağlık, beden sağlığına göre değerlendirmesi 
daha zor, etkilenmesi daha kolay sağlık bileşenleridir. Bireysel yaşam koşulları, yaşanılan çevre ve yapılan iş, 
psikolojik sağlığın temel belirleyicileridir. Psikolojik sağlığın %50’ye yakın bir bölümü de iş ve çalışma ko-
şullarından etkilenmektedir. 6631 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş kazalarının önlenmesi ve gerekli ted-
birlerin alınması amacıyla işyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu doğ-
rultuda iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler, fiziksel, kimyasal, ergonomik, biyolojik ve psikososyal riskler 
olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır. Risk grupları içinde yer alan psikososyal riskler, psikolojik ve 
fiziksel zararlara yol açan, iş hayatına ilişkin olarak uygulanan ve düzenlenmiş yöntemlerle ortaya çıkan sosyal 
ve örgütsel düşmanca faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Aytaç vd. 2017). Psikososyal riskler tespit edilmesi 
güç, sonuçları öngörülemeyen ve değerlendirilmesi oldukça zor olan risklerdir. Psikososyal risk ve tehlikeler, 
stres, mobbing/yıldırma gibi unsurları da bünyesinde barındırır (Johnstone ve diğ., 2011). Tehlike, işyerinde 
var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli-
dir. Risk ise, belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar 
veya hasarın şiddetinin bileşkesidir (İSG risk değerlendirme yönetmeliği md.4, 2012). Psikososyal tehlikeler 
çalışanların fiziksel ve sosyal sağlıklarını, doğrudan ya da stres, depresyon ve anksiyete aracılığı ile dolaylı 
olarak olumsuz etkilerler. Pek çok farklı psikososyal tehlike bir araya gelerek risk oluşturup iş stresine, iş stresi 
de fiziksel ve psikolojik hastalıklara sebebiyet verebilir, böylece bireylerin iş güvenlikleri de tehdit edilebilir 
(Yuvalı,2015). Bu doğrultuda psikososyal tehdit ya da tehlike olarak görülen mobbing olgusunun psikolojik 
ve sosyal sağlığı stres ve tükenme yoluyla etkileyecek olması, iş kazası riskini de arttırmaktadır. Mobbing, iş 
hayatında çalışan bireylerin astları, üstleri ve hatta aynı seviyedeki çalışma arkadaşları tarafından psikolojik 
baskıya maruz bırakılarak kişinin işten ayrılmasının sağlanmasıdır. Mobbing süreklilik göstermesi nedeniyle 
bireyi çalışma yaşamından uzaklaştırır (Tınaz, 2006), ruhsal ve sosyal açıdan kişinin iyi olma halini olumsuz 
olarak etkiler. Bu olumsuz etkiler, düşük iş tatmini, devamsızlık, saldırganlık, endişe, depresyon ve bazı sağlık 
sorunları gibi istenmeyen sonuçlara da yol açmaktadır. Mobbingle mücadele eden ülkelerde mobbing/yıldırma 
konusu iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ele alınmaktadır. Bu  nedenle konu, iş sağlığı ve güvenliği açısından 
oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, psikososyal tehlike olarak görülen mobbing/yıldırma olgu-
sunun, psikososyal risk olarak çalışan sağlığını etkileyen, anksiyete ve depresyon ile ilişkisini ve etkileşimini 
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ortaya koymak, iş tatminiyle ilişkisini ölçmek ve böylece mobbing davranışının iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan psikososyal bir risk olarak çalışan sağlığı üzerindeki etkisini incelemektir. Kapsam: Literatürde, mobbing 
davranışının yoğun gözlendiği sektörlerden birisi de eğitim sektörüdür. Bu doğrultuda bu araştırmanın örnek-
lemini bir ilimizdeki çeşitli eğitim kurumlarında farklı düzeylerde çalışan 291 kişi oluşturmaktadır. Rassal 
örnekleme yöntemiyle seçilen eğitim kurumlarında, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kapalı 
zarflar halinde dağıtılmış ve aynı gün geri toplanmıştır. Yöntem: Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket 
kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda katılımcıların demografik özelliklerine ait (yaş, eğitim, çalışma yılı, 
çalışma biçimi vb.) soruların yanı sıra iş tatmini, depresyon ve anksiyete ölçekleri yer almıştır. Çalışanların 
iş tatminini ölçmek üzere Quinn& Staines(1979) tarafından geliştirilen İş Tatmini Ölçeği (5 soru) (Cronbach 
Alpha=0,82) ölçeği kullanılmıştır. Çalışanların psikososyal risk olarak sağlığını etkileyen, anksiyete ve dep-
resyon durumlarını ölçmek üzere Zigmond & Snaith (1983) tarafından geliştirilen ve Aydemir ve arkadaşları 
(1997) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği 
(Anksiyete Cronbach alpha=0,84, Depresyon Cronbach Alpha=0,79) kullanılmıştır. Son olarak Mobbing dav-
ranışını değerlendirmeye yönelik Quine (1999) tarafından geliştirilen ve Rayner ve Hoel’in (1997) tanımla-
dığı mobbing sınıflamalarını içine alan Mobbing davranışını değerlendirme soruları (20 soru) kullanılmıştır. 
Araştırmaya toplam 291 kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23 istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, güvenilirlik analizi ve t-testi analizi kullanılmıştır. Bul-
gular: Elde edilen bulgulara göre, çalışanların %26,5’i mobbing davranışına maruz kaldıklarını ifade etmiştir. 
İş Tatmini ile Anksiyete arasında (r=-,390; p<0,01)  ve Depresyon arasında (r=-,527; p<0,01) negatif yönde 
güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Mobbing davranışına maruz kalanlara bu davranışın kimler tarafından uygulan-
dığı sorulduğunda, en çok yöneticileri tarafından (%63,6) mobbing davranışına maruz kaldıkları belirtilmiştir. 
Ayrıca mobbing’e maruz kalan kadınların, yine kadınlar tarafından maruz bırakıldıkları anlaşılmıştır (%35). 
Elde edilen sonuçlara göre mobbinge maruz kalanlarda, kalmayanlara göre iş tatmini daha düşük, anksiyete ve 
depresyon düzeyleri göre daha yüksektir ve aradaki fark istatistiksel %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Son 
bir yılda mobbing davranışına maruz kaldıklarını söyleyenlerin hangi türde bir mobbing davranışıyla karşı-
laştıkları sorusuna, mesleki tehdit olarak en fazla “disiplini gözdağı verecek biçimde kullanma”, kişisel tehdit 
olarak en fazla “kişisel bütünlüğü bozma”, izolasyon olarak en fazla “eğitim güdülendirme gibi isteklerini ne-
densiz olarak red etme”, aşırı iş yükleme olarak en fazla “gerçekleşmesi olanaksız iş bitirme tarihi verme” ve 
destabilizasyon olarak en fazla “sürekli moral bozma” şeklindeki mobbing davranışlarına maruz kaldıklarını 
bildirmişlerdir. Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, çalışma hayatında mobbing/yıldırma oldukça 
yaygın bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Bu kapsamda, Mobbing olgusunun çalışma ortamının sosyal ve 
kurumsal iklim ve yapısından etkilendiği unutulmamalıdır. Konuyla ilgili olarak işyerlerinde ayrıntılı olgu ça-
lışmaları ve kalitatif psikososyal risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. İş yerinde mobbing eğitimleri verilmeli 
ve bu eğilimleri etkileyen faktörler saptanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Yıldırma, Anksiyete, Depresyon, İş Tatmini
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI VERİLERİNİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE 
İNCELENMESİ

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER1

1 Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması 
(ISCO-08) hem ülkelerin kendi ulusal sınıflamalarının geliştirilmesinde hem de meslek bilgilerinin ulusla-
rarası karşılaştırmasını mümkün kılmakta etkin rol oynamaktadır. Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, 
yapılan iş türüne göre dört tabakalı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Sınıflandırmada silahlı kuvvetlerle ilgili mes-
lekler, yöneticiler, profesyonel meslek mensupları, teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek 
mensupları, büro hizmetlerinde çalışan elemanlar, hizmet ve satış elemanları, nitelikli tarım, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları, sanatkârlar ve sanat ile ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, 
nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar olmak üzere ana gruplandırma vardır. Bu ana grupların altında ise dört 
kademeli olarak alt gruplar bulunmaktadır. Meslek sınıflaması dünya düzeyindeki tüm meslekleri kapsamakta-
dır ve ISCO-08`e göre, bir meslek sınıflamasında sınıflandırılan esas nesneler işlerdir. Her iş çalışma koşulu ve 
biçimine bağlı olarak bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Amaç: Bu çalışmada amaç iş kazası ve meslek 
hastalıkları verilerinin meslek sınıflandırması açısından incelemektir. Kapsam: Bu amaçla öncelikle Sosyal 
Güvenlik Kurumu istatistikleri 2013-2016 yıllarını kapsayacak şekilde incelenmiş ve sektörde araştırma dö-
nemimde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları meslek sınıflandırmasına göre tespit edilmiştir. Sınırlıklar: 
Araştırmanın 2013-2016 yılları arasındaki verilerle sınırlanmasının nedeni 2012 yılının haziran ayında ya-
yınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ilk yılın 2013 yılı olması ve 2017 
yılına ilişkin verilerin ise henüz Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanmamış olmasıdır. SGK istatistiklerinde 
meslek sınıflandırmasına göre çalışan sayıları verilmediğinden iş kazası geçirme oranı tespit edilememektedir. 
Yöntem: SGK istatistiki verilerinde iş kazası ve meslek hastalığı verileri meslek grubu ve cinsiyet değişke-
nine göre incelenmiştir. Yapılan inceleme seramik sektörünün verileri MS Office Excel programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan incelemeler sonucunda araştırma dönemi içerisinde en fazla iş kazası 
yaşanan ve meslek hastalığı tanısı konan meslek grubunun nitelik gerektirmeyen meslekler oldu görülmüştür. 
Nitelik gerektirmeyen işler ise alt grupta en fazla iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalanların madencilik, 
inşaat, imalat ve ulaştırma sektörlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar ile çöpçüler ve diğer nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre en az iş kazası ve 
meslek hastalığı vakasının silahlı kuvvetlerle ilgili mesleklerde olduğu görülmüştür. Silahlı kuvvetlerle ilgili 
meslekler, silahlı kuvvetler mensupları tarafından yürütülen tüm işleri kapsamaktadır. Silahlı kuvvetler men-
supları, destek hizmetler de dahil, gönüllülük veya yükümlülük esasına göre sivil işleri kabul etme serbestliği 
olmayan ve askeri disipline tabi halihazırda silahlı kuvvetlere hizmet veren personeldir. Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri ile diğer askeri servislere ait daimi mensuplar ile aynı zamanda belirli bir dönemde askeri eğitim 
veya diğer hizmetleri yapmak için askere alınmış kişiler de burada kapsanmaktadır. Ancak ILO tarafından 
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hazırlanan ISCO 08’de silahlı kuvvetlerin mensupları tarafından yapılan bazı işlerin, yapılan çalışmanın nite-
liği bakımından sivil mesleklerle benzer olduğu ve bu sebepten dolayı, kavramsal olarak silahlı kuvvetlerdeki 
bu tür işleri benzer sivil işlerle birlikte sınıflandırmak uygun olabilir denilmektedir. Ayrıca silahlı kuvvetlerin 
mensupları tarafından yapılan çalışmanın niteliği hakkında bilgi üretmek çok sayıda ülke için mümkün olma-
yacağı da ISCO-08’de belirtilmiştir. Bu nedenle meslek hastalığı ve iş kazası verilerinin olası gerçek değerleri 
yansıtmadığı düşünülmüştür.  Sonuç: Sonuç olarak eğitim gerektiren mesleklerde daha az iş kazası ve meslek 
hastalığı vakasının olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan belirli bir nitelik gerektirmeyen işlerde çalı-
şanlarda daha çok kaza yaşanması düşündürücüdür. İş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçmek birincil 
olarak işverenin sorumluluğundadır. Bu nedenle özellikle bu işlerdeki tehlikeler ve olası etkileri hakkında ça-
lışanlar bilgilendirilmeli ve konuya ilişkin eğitim verilmelidir. Gerekli koruma/korunma önlemleri alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Kodu, ISCO 08, Mesleki Risk,  İş Kazası, Meslek Hastalığı 
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SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER1

1 Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Kil minerallerinin kullanılmasıyla oluşturulan hamurlara şekil verilip, pişirilmesiyle elde edilen 
çanak çömlek gibi kaplar, testiler, tuğla ve kiremit vb seramik eşya ile porselen eşyanın tamamına seramik adı 
verilmektedir. Seramik eşya ve malzemeler ilk çağlardan bu yana insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
üretilmiş ve kullanılmıştır. Yaşadığımız çağda seramikler, sıcaklığa dayanıklı ve iyi birer yalıtkan oldukla-
rından endüstrinin de birçok alanında kullanılmaktadırlar. Fiziksel, mekanik ve elektronik özellikleri nedeni 
ile ileri teknoloji seramikler, mühendislik seramikleri, ince seramikler ve yapısal seramikler kimya, petro-
kimya, uzay-havacılık, otomotiv, silah, tekstil, makina, metal kesme ve işleme, inşaat, elektrik, elektronik, 
optik, tıp ve bilgisayar endüstrilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde pek çok birey için 
seramik hobi ve sanat dalı olma özelliğindedir. Seramik sektörü, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biridir. Amaç: Sanayi Bakanlığının son verilerine göre Türkiye’de seramik sektörü 26 bin doğrudan istihdam 
sağlamaktadır. Büyüme trendin de olan seramik sektöründe karşılaşılan risklerin belirlenmesi bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. Kapsam: Bu amaçla öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleri 2013-2016 
yıllarını kapsayacak şekilde incelenmiş ve sektörde araştırma dönemimde yaşanan iş kazası ve meslek hasta-
lıkları tespit edilmiştir. Sınırlıklar: Araştırmanın kapsamının 2013-2016 yılları sınırlanmasının nedeni henüz 
Sosyal güvenlik Kurumunca 2017 verilerinin yayınlanmamış olmasıdır.  SGK istatistiklerinde seramik sektö-
ründe çalışan zorunlu sigortalıların sayısı verilmediğinden araştırma dönemi içinde sektöre ilişkin iş kazası 
geçirme oranı tespit edilememiştir. Yöntem: SGK istatistiki verilerinde iş kazası sayısı ve iş kazası sonucu iş 
görememezlik gün süreleri ve meslek hastalığı verileri cinsiyet değişkenine göre incelenebilmektedir. Yapılan 
inceleme seramik sektörünün verileri MS Office Excel programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinde seramik üretimi ile ilgili faaliyetler diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı başlığı altında bulunmaktadır. Ekonomik faaliyet sınıfı kodlarına göre işler ateşe dayanıklı 
ürünlerin imalatı, kilden inşaat malzemeleri imalatı ile diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı olmak üzere 
gruplara ayrılmıştır. Bu üç temel grup yine kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. Yapılan incelemelerde en 
fazla iş kazasının ateşe dayanıklı ürünlerin imalatında olduğu görülmektedir. Bu sıralamayı ise seramikten 
karo ve kaldırım taşları imalatı ile fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı takip etmektedir. 
Meslek hastalıkları yönünden inceleme yapıldığında ise ilk sırada seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı 
yer almaktadır. Seramik ev ve süs eşyası imalatı ile ateşe dayanıklı ürünlerin imalatın takip etmektedir. Yapılan 
incelemelerde SGK verilerine göre seramik üretiminde çalışanlarda 2015 yılında 3081 iş kazası ve 37 meslek 
hastalığı bildirimi yapılmış olduğu görülmektedir. Bu rakamlar 2014 yılında 3098 iş kazası ve 57 meslek has-
talığı şeklindedir. Dolayısı ile gerçekleşmiş olan iş kazaları ile tanısı konulmuş olan meslek hastalıklarındaki 
rakamsal düşüş oldukça az olduğunu söylemek mümkündür. 2016 verilerinde ise tanı konmuş meslek hastalığı 
sayısı 68 olarak yükselmiştir. Diğer taraftan ve iş kazası sayısı ise 2988’e inmiştir. Ancak meslek hastalığın-



139

SÖZEL SUNUMLAR

daki artış iş kazasındaki düşüşü anlamsızlaştırmaktadır.  Zira bir çalışma ortamından kaynaklı hastalık sayısı 
artıyorsa ortamdaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmadığı ve/veya alınamadığı söylenebilir.  Araştırmanın 
sınırlılıklarında ifade edilmiş olan seramik sektöründe çalışan zorunlu sigortalıların sayısının bilinmiyor oluşu 
bu sonuç için daha fazla yorum yapmayı engellemektedir. Sonuç: Seramik sektöründe iş kazası ve meslek 
hastalığı sayılarının yüksek olduğu görülmektedir. Seramik sektöründe toz, gürültü, ergonomik etmenler, kim-
yasal etmenler, elektrik kaynaklı, mekanik riskler ile yangın, patlama ve acil durumlar risk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Seramik üretiminin doğası gereği çok tozlu bir ortamdır ve meslek hastalıklarının bu durumla iliş-
kilendirilmesi yanıltıcı olmayacaktır. Belirlenmiş ve kayda geçmiş hastalıkların bu denli fazla olması sektörde 
çalışanların halen risk altında olduğunun bir göstergesidir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik Sektörü Riskleri, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası, Meslek Hastalığı



140

SÖZEL SUNUMLAR

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIMININ ROLÜ VE ÖNEMİ: UŞAK DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

TABAKHANE ÇALIŞANLANLARI ÖRNEĞİ

Tolga KARAKUZU1, Hülya ELMALI GÜLBAŞ2, Barış KAKİ3

1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD, Uşak / Türkiye
2 Uşak Üniversitesi, Banaz MYO, Kimya Teknolojisi Programı, Uşak / Türkiye

3 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Uşak / Türkiye

Öz: Giriş: Artan üretim hızı bir taraftan ekonomik gelişmelere büyük katkı sağlarken, diğer taraftan insan 
ve çevre sağlığı gibi durumları riske atmaktadır. Çalışma hayatının yoğun iş temposu beraberinde yaşanan 
iş kazaları ve meslek hastalıklarında artışa neden olmaktadır. Çalışma hayatı içinde her zaman belli riskler 
bulunmakta ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması gibi bir durum ise söz konusu olmamaktadır. İnsan, 
makine ve çevre üçgeninde yer alan bu riskler ancak bir dizi tedbirler sonucunda iyileştirilmektedir. Bu ön-
lemler ilk olarak toplu korumaya yönelik tedbirler içermekte, bu uygulama ile durumun önüne geçilemediği 
takdirde kişi merkezli uygulamalar halini almaktadır. Bu uygulamalar şu şekildedir: İşe uygun personel seçimi, 
işçilere uygun eğitimlerin verilmesi ve sonrasında yapılan denetlemeler, işe giriş sürecinde yapılan sağlık mu-
ayenesi, periyodik sağlık taramaları, kişiye yönelik rehabilitasyonlar ve psikolojik destek çalışmaları, kişisel 
koruyucu donanımlardır. Kişisel koruyucular yapılan işten dolayı, çalışan sağlık ve güvenliğini tehdit eden 
risk veya risklere karşı korunmak için mevcut duruma göre giyilen, takılan korumaya yönelik tasarlanmış 
tüm alet, teçhizat, araç, gereç ve ekipmanları şeklinde tanımlanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanun’u kapsamında işletme sahipleri çalışanlara ücretsiz kişisel koruyucu donanım temininde bulundurmak-
la, çalışanlar ise bu donanımların temizlik, bakım ve hasar görmesi (amacına uygun olmama) gibi durumlar-
da işverene bildirmekle yükümlüdür. Tabakhanelerde ham derinin işlenmesi sırasında özellikle farklı etkilere 
sahip kimyasallarla sık sık çalışılması kişisel koruyucu donanım kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca 
bu donanımların amacına uygun kullanılması, temizlenmesi ve bakımının yapılması için işçilerin eğitilmesi 
gerekmektedir. Amaç: Bu çalışma Uşak ilinde faaliyet gösteren tabakhane işçilerinin kişisel korucuyu dona-
nım kullanımı konusundaki bilgi düzeylerinin ve yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kapsam: Çalışmada kaynak olarak Uşak İli Karma-Deri Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen anket 
çalışması kullanılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan esinlenilerek hazırlanan sorular Uşak ili için yeniden de-
ğerlendirilmiştir. Sorular çalışanların demografik özellikleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımlarına yö-
nelik sorular içermektedir. Yöntem: Çalışmada araştırma evreni olarak ‘Uşak ili Karma-Deri Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar’, çalışma evreni olarak ‘tabaklama faaliyetlerinde bulunan firmalar’ se-
çilmiştir. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme stratejisi uygulanılarak 10 farklı firma-
da çalışan toplam 220 kişi ile yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. Çalışanların 25’ini kadınlar 195’ini erkekler 
oluşturmaktadır. Anket soruları Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bu anket çalışmasının bulguları, tanımlayıcı istatistikler, frekans tabloları, oran analizleri ve çapraz 
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tablolar kullanılarak elde edilmiştir. Kısıtlar: Çalışmanın Uşak ili ile sınırlandırılması, işçilerin çalışmaya 
katılmak istememeleri ve firmalar arasında bulunan farklılıklar, sektör bazlı sorunlar mevcut kısıtlamalardır. 
Bulgular: Çalışma kapsamındaki tüm firmalarda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin olduğu çalışanlarca 
ifade edilmiştir. Firmalarda daha önce iş kazası geçirenlerin oranı %46.8 olup son bir yılda iş kazası geçirenle-
rin oranı ise %59.1 olarak bulunmuştur. Son beş yılda ölümlü iş kazası oranı %2.4 olmuştur. İş kazalarının en 
önemli nedeni dikkatsizlik ve yoğun iş temposu olarak ifade edilmiştir. Kişisel koruyucu kullanımında, eksik 
gözlemler dışında kalan çalışanları %82’si kişisel koruyucu kullandıklarını ifade etmiştir. Sonuç: İş kazaların 
engellenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tüm uygulama alt yapısı Çalışma Bakanlığı tarafından 
oluşturulmasına rağmen emek yoğun ve yüksek riskli bir sektör olan deri sektöründe alınan önlemlere rağmen 
iş kazası geçiren çalışan oranı oldukça yüksektir. Bu kazaların önüne geçilebilmesi için çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve doğru ve etkin kişisel koruyucu donanım kullanımı önemlidir. Yüksek 
iş kazası oranına rağmen ölümlü iş kazası oranının çok düşük olması kişisel koruyucu donanım kullanımının 
hayati önemini bir kez daha göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Koruyucu Donanımlar, İş Kazası, Meslek Hastalıkları

Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğretim Üyesi Hülya ELMALI GÜLBAŞ danışmanlığında yapılan Uşak Üni-
versitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Tolga 
KARAKUZU’nun “Deri İşletmelerinde(Tabakhanelerde) İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilincinin Ölçülmesi, Ki-
şisel Koruyucu Donanım Kullanımının Tespiti Ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi: Uşak Deri-Karma Orga-
nize Sanayi Bölgesinde Uygulama Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Projesi çalışmasından türetilmiş-
tir. Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 06-10-2017 
tarih ve 2017-74 sayılı kararı ile izin alınarak   gerçekleştirilmiştir.  
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TABAKHANELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ 
BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: UŞAK DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

ÖRNEĞİ

Tolga KARAKUZU1, Hülya ELMALI GÜLBAŞ2

1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD, Uşak / Türkiye
2 Uşak Üniversitesi, Banaz MYO, Kimya Teknolojisi Programı, Uşak / Türkiye

3 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Uşak / Türkiye

(Bu Çalışma Kongre Bilim Kurulu Tarafından Sözel Üçüncü Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Endüstriyel dönemi yaşadığımız son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler sanayi kollarında 
rekabetçi bir yapıya yol açmış, günlük üretim hızlarında büyük artışlar gözlenmiştir. Mevcut yapı içinde işlet-
melerin var olabilmeleri için ellerinde bulunan imkanlardan verimli bir şekilde yararlanmaları gerekmektedir. 
Bu sebeple çalışma koşullarının iyileştirilmesi, düzenlenen eğitimlerle çalışanlara bilinç kazandırılması büyük 
önem taşımaktadır. 20 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nun’una göre iş yeri, sektör, çalışan sayısı gibi durumlar fark etmeksizin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik 
tüm tedbirler etkin bir şekilde yürütülmektedir. Denetim ve yaptırımlar, çalışma hayatında sık rastlanan iş ka-
zası ve meslek hastalıkları gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi için fayda sağlamaktadır. İnsanoğlu yaşamın 
her döneminde farklı alanlarda deriden yararlanmıştır. Bu konuda uzun vadeli verim alınması için tabaklama 
işlemleri sırasında değişik uygulamalar denenmiştir. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik, teknolo-
jik gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılar deri üretimini de etkilemiştir. Ancak ülkemizin sektördeki rekabetçi 
yapısı, üretim kalitesi, mevcut kapasitesi dikkate alındığında, deri sektörü adından sıklıkla söz ettirmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği konusu bakımından tabakhane faaliyetleri, içinde birçok risk grubunu barındırmakta ve 
‘Çok tehlikeli işler’ sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle çalışan bilincinin belirlenmesi gereken önemli sektör-
lerden biri olması, mevcut durumun göstergesi olduğu için önemlidir. Amaç: Tabakhanelerde çalışan işçilerin 
yaptıkları iş sebebiyle karşılaştıkları risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması ya da etkisinin 
azaltılması, çalışanlara kendilerini güvende hissedebilecekleri çalışma ortamlarının sunulması için öneriler he-
deflenmektedir. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışan bilinç düzeylerinin belirlenmesi bu amaca 
yönelik ilk basamaktır. Kapsam: Çalışma Uşak ili Karma Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan deri işlet-
melerinde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anket çalışanların demografik özellikler, tabakhanelerde karşılaşa-
bilecekleri riskler (fiziksel, kimyasal, biyolojik) ve işçi sağlığı/iş güvenliğine yönelik sorulardan oluşmaktadır. 
Yöntem: Araştırmada çalışanlara yönelik uygulanan anketler kaynak olarak kullanılmıştır. Araştırma evreni 
olarak ‘Uşak ili Karma-Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar’, çalışma evreni olarak 
‘tabaklama faaliyetlerinde bulunan firmalar’ seçilmiştir. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi 
örnekleme stratejisi uygulanılarak toplam 220 kişi ile yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. Çalışanların 25’ini 
kadınlar 195’ini erkekler oluşturmaktadır. Bu anket çalışmasının ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa=0.738 
ve faktör analizinde KMO değeri 0.736 olarak hesaplanmıştır. Her biri 4 ifade içeren iki faktör değişimin 
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%50.91’sini açıklamaktadır. Araştırma güvenirliği istenilen aralıklardadır. Çalışma Anket soruları Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Kısıtlar: Çalışmanın farklı il-
lerde bulunan tabakhanelere de uygulanması yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden dolayı sadece Uşak ili 
Karma-Deri Organize bölgesinde kümelenmiş firmalara uygulanması, çalışanların ankete katılmamak isteme-
meleri (gündelik işçi, emek yoğun çalışma), sektörden kaynaklanan sorunlar gibi nedenlerden dolayı bazı araş-
tırma kısıtları bulunmaktadır. Bulgular: Bilinç ölçeğindeki 13 madde faktör analizine sokularak başlangıçta 
4 faktör bulunmuştur. Ancak ölçek tutarlığını düşüren ve birbirine karışan ifadeler çıkarıldıktan sonra kalan 8 
madde iki faktörde toplanmıştır. Bu faktörler “iş sağlığı bilinci” ve “iş yeri güvenliği bilinci” tutumları olarak 
ifade edilmiştir. Bu tutumlar, normal dağılım varsayımı sağlanamadığından Kruskal Wallis analizi ile çalı-
şanların yaşları, eğitim düzeyleri, görev pozisyonları gibi demografik bakımından analiz edilmiştir. İş sağlığı 
bilinci bakımından eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuşken (p<0.05) iş yeri 
güvenlik bilinci bakımından ise sınırda anlamlı farklılık bulunmuştur p=0.057. İş sağlığı bilinci bakımından 
yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunurken (p<0.05), iş yeri güvenlik bilinci bakımından anlamlı fark-
lılık bulunmamıştır (p>0.05). Çalışanları görev pozisyonları bakımından ise her iki tutumda anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda çalışanların eğitim düzeyleri artıkça iş sağlığı konusundaki 
bilinç düzeyi paralel olarak artmaktadır. Bu durum emek yoğun, yüksek risk içeren tabakhaneler gibi işletme-
lerde iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek iş kazası, meslek hastalığı gibi risklerin engellenmesi için 
eğitimin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, İSG Bilinci  

Yazar Notu: Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2017/TP046 
nolu proje ile desteklenen, Dr. Öğretim Üyesi Hülya ELMALI GÜLBAŞ danışmanlığında yapılan Uşak 
Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Tol-
ga KARAKUZU’nun “Deri İşletmelerinde(Tabakhanelerde) İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilincinin Ölçülme-
si, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Tespiti Ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi: Uşak Deri-Karma 
Organize Sanayi Bölgesinde Uygulama Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. Bu 
çalışma, Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 06-10-2017 tarih 
ve 2017-74 sayılı kararı ile izin alınarak gerçekleştirilmiştir. 
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PVC SEKTÖRÜNDE POTANSİYEL RİSKLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Yunus Emre POLAT1,  Ayşe Pınar TÜZÜM DEMİR2

1-2 Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü,  
Uşak / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışmada poli(vinil klorür) (PVC) sektöründe üretim, işleme ve geri dönüşüm aşamalarında 
karşılaşılan potansiyel riskleri tanımlamak için, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, koruyucu, önleyici 
önlemler, bu konudaki geçerli yönetmelikler ve mevzuatlar hakkında araştırma yapılmıştır. Vinil klorür mono-
merinden (VCM) elde edilen PVC, modifikasyonunun kolay ve maliyetinin düşük olması gibi pek çok olumlu 
özelliklere sahip olduğu için yaygın olarak kullanılan bir plastiktir. Sert bir polimer olan PVC’nin uygulama 
alanı geniş olup içerisine katılan katkı maddeleri ile camsı geçiş sıcaklığı düşürülerek esnek uygulamalar için 
de kullanılmaktadır. VCM, oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta renksiz bir gazdır. Ancak, kanserojen et-
kisi sebebiyle, VCM tehlikeli madde kabul edilmektedir. Bu nedenden dolayı, vücutla doğrudan temasını ve 
havadaki derişimin tesis içerisinde ilgili kanunlar tarafından belirlenmiş sınırlar dışına çıkmasını engelleyecek 
birtakım önlemler alınması zorunludur. VCM’den PVC polimerizasyonu, süspansiyon, emülsiyon veya kütle 
polimerizasyonu teknikleri ile gerçekleştirilir. PVC toz, eriyik harman ve plastisol gibi değişik fiziksel form-
larda üretilebilir. Ticari ürünler uygulama alanlarına göreve istenilen standartlara uygun olarak piyasaya sunu-
lur. PVC’nin şekillendirilmesinde kullanılan en yaygın yöntemler ekstrüzyon, enjeksiyon, ısıyla şekillendirme, 
döndürerek kalıplama yöntemleridir. PVC’nin bozunma sıcaklığı çok düşüktür. Bozunma sıcaklığı ile işleme 
sıcaklığı birbirine çok yakın olduğu için, işleme sırasında bozunmaya başlar ve hidrojen klorür (HCl) gazı açı-
ğa çıkar. PVC’nin zamanla bozunmasıyla ortaya çıkan klor gazının insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. Bu 
durumu engellemek için de kararlı kılıcı gibi bir takım katkı maddeleri üretim aşamasında eklenir. Amaç: Bu 
çalışmanın, PVC sektöründe karşılaşılan problemleri, risk kaynaklarını, alınması gerekli önlemleri, işçi sağlığı 
ve güvenliği mevzuat ve yönetmeliklerini içerecek olması açısından konu ile ilgili bundan sonraki çalışmalara 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kapsam: PVC sektöründe üretim, işleme ve geri dönüşüm aşamalarında 
karşılaşılan potansiyel riskleri tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını araştırmak, koruyucu, 
önleyici önlemleri belirlemek, bu konudaki geçerli yönetmelikler ve mevzuatlar hakkında araştırma yapmak 
bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada PVC üretim metotları, katkı maddelerinin sağ-
lığa etkileri, geri dönüşüm aşamasında karşılaşılan problemler, risklere karşı alınması gereken önlemler ve 
mevzuatlarla ilgili literatür taraması yapılarak veriler toplanmıştır. Bulgular: PVC’nin zamanla bozunmasıyla 
ortaya çıkan klor elementinin insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. PVC’ye katılan katkı maddeleri ile bir-
likte bu olumsuz etkiler artmaktadır. Bu katkı maddelerinin en tehlikelilerinden olan ftalatlar, mutajenik ve / 
veya genotoksisite etki gösterirler. Maruziyetin fazla olmasıyla kadınlarda gebelik süresinin kısalmasına ve 
erken doğumların yaşanmasına, erkeklerde sperm kalitesinin düşmesine neden olur. Di-butilftalat (DBP) ve 
di-oktilftalat (DOP) insan üremesinde zehirli etkisi olan maddeler olarak çok yüksek önem arz eden maddeler 
(Substances of Very High Concern; SVHC) listesinde 14 madde arasına alınmıştır. PVC geri dönüşüm aşa-
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masında da çeşitli iş sağlığı ve güvenliği riskleri yeralmaktadır. Plastik yakıldığında, yanması için harcanan 
enerjiden daha azı üretilmektedir. Atık yakma aynı zamanda bir sera gazı olan karbon içerikli karbondioksit 
(CO2) yayılması ve tahriş gücü yüksek kanserojen hidrojen klorür (HCl) açığa çıkmasına neden olur. Dioksin 
gibi toksik maddeler de yine açığa çıkartılmaktadır ve büyük miktarlarda katı atık çamur, kül, filter kalıntıları 
ve nötralizasyon tuzu tortuları olarak üretilmektedir. Ne kadar yüksek klor içerikli madde yakılırsa o kadar çok 
dioksin oluşmaktadır. PVC’nin yakılması aynı zamanda vinil klorür, poliklorlubifeniller (PCBs), klor benzene 
gibi kanserojenleri ve benzen, toluen, ksilen ve naftalin gibi diğer aromatic hidrokarbonları içeren en az 75 yan 
ürün oluşturmaktadır. Sonuç olarak, kullanılan hammadde, ara madde ve nihai ürünlerin zehirleyici etkisi ne-
deniyle PVC sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uzun vadede riskler taşımaktadır. Risklerin en aza indirgenebil-
mesi için temel iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yanı sıra, yasal düzenlemelerle zararlı katkı maddelerinin 
kullanımının yasaklanması gerekmektedir. Zararlı olan kimyasalların yerine kullanılacak kimyasal maddeler 
için Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Poli(vinil Klorür), Katkı Maddeleri, İş Sağlığı Güvenliği, Risk, Ftalatlar

Yazar Notu: Teşekkür ve Bilgilendirme: Bu çalışma Uşak Üniversitesi BAP Birimi tarafından 2017/TP008 
nolu yüksek lisans projesi olarak desteklenmektedir.
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YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK ve GÜVENLİK PLANININ ÖNEMİ

Ömer GÜLTEKİN1, Can DEMİREL2, Cem MISIRLI3

1Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lüleburgaz, 
Kırklareli / Türkiye

2Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Bölümü Pınarhisar, Kırklareli / Türkiye
3Trakya Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Balkan Yerleşkesi Merkez, Edirne / Türkiye 

(Bu Çalışma Kongre Bilim Kurulu Tarafından Sözel İkincisi Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Ülkemizde SGK istatistikleri incelendiğinde en çok iş kazasının yaşandığı ilk 3 sektör arasında 
inşaat işleri yer almaktadır. İş salığı ve güvenliği düzenlemelerinin yer aldığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği kanunun 30 maddesinde dayanarak yapı işleri için çıkartılmış Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği bu kapsamsa yer alan işler için düzenlemeleri içermektedir. Yapı işleri dinamik yapısı nedeniyle 
diğer sektörlerden farklı olarak değerlendirilmelidir. Buda Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
Mad.10.b de belirtildiği gibi iş ve işlemler öncesi yani proje aşamasında Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması 
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yapı işleri kapsamındaki işler genel olarak aynı gibi görünse de bulunduğu 
bölge, yapı işinin niteliği gibi sebeplerden ötürü farklılar göstermektedir. Bu yüzden yapı işlerinde en önemli 
husus plan ve proje aşamalarıdır. Çalışmalara başlamadan  önce planlama ve organizasyon aşamasında bir çok 
faktör göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (Zemin, hava koşulları, çevresel etkenler, insan taşıt yoğunlu-
ğu vb.).  Bu çalışmalar yapılırken sağlık ve güvenlik önlemleri organizasyon ve planlamaya dahil edilmelidir. 
Amaç: Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında sağlık ve güvenlik planının önemini ortaya 
koyarak, planın bu alanda ön şart olduğunu ortaya koymaktır. Kapsam: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği 2.maddesinde belirtildiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm 
yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanması gerekliliği açıklanmıştır. Yöntem:  Sağlık ve güvenlik 
planının önemi ortaya çıkarmak adına başta Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kanuna dayalı yönetmelikler irdelenerek hazırlanmıştır. Bulgular: Yapı 
işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için öncelikle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu incelen-
diğinde, bir çok maddenin tüm sektörlerde olduğu gibi yapı işlerinde de uygulanabilir olduğu, bunlar için ay-
rıca bir istisna belirtilmediği görülmüştür. Kanunda belirtilen genel hususlar yanında kanunun 30. Maddesinde 
dayanılarak gerek sektörlere gerekse yapılan iş ve işlemlere özgü düzenlemeler yönetmeliklerde belirtilmiştir. 
Kanuna dayalı çıkartılan ve tüm sektör, iş ve işlemleri kapsayan iş sağlığı ve güvenliğinin çalışmalarının kilit 
taşı olan risk değerlendirme ile ilgili yayınlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği-
nin 7. Maddesinde   “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak 
üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, do-
kümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştiri-
lir” şeklinde belirtilmektedir. Buradaki düzenlemeden anlaşılacağı üzere risk değerlendirmesi yapılacak iş ve 
işlemlerin belli olması halinde yapılabilecek bir çalışmadır. Yapı işinde yapılacak iş ve işlemler, kullanılacak 
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araç gereçler, maddelerin belirlenebilmesi için bir planın olması gerektiğini buradan anlayabiliriz. Bu planda 
yukarıda belirtildiği üzere proje aşamasında hazırlanması gereken sağlık ve güvenlik planıdır. Yapı İşlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde “Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve 
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin 
ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı 
işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve 
güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren 
veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı olarak tanımlanmıştır. Buradan 
da görüldüğü üzere yapı süresince karşılaşılması muhtemel tehlikeler ve önlemleri kapsaması itibariyle risk 
değerlendirmenin nihai amacına hizmet eden bir doküman olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sağlık ve gü-
venlik planı ile risk değerlendirmeyi ayıran en temel özellik kimler tarafından yapıldığıdır. Risk değerlendirme 
bir ekip ile hazırlanması gerekirken, sağlık güvenlik planın hazırlanması yönetmelikte;  “İşveren veya proje 
sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya 
hazırlanmasını sağlar.” şeklinde düzenlenmiştir. Sonuç: Ülkemizde yer alan mevzuatlar çerçevesinde yapı 
işi kapsamında yer alan işlerdeki iş kazalarının önüne geçmek için yapılacakların başında, sağlık ve güvenlik 
planlarının yapılacak işe göre proje aşamasında hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması olacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Yapı İşleri, İnşaat, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik 
Planı 
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KAMU KURUMLARININ YÜKLENİCİ İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMİ ve 
SORUMLULUKLARI

Ömer GÜLTEKİN1, Can DEMİREL2, İskender GÜMÜŞ3, Cem MISIRLI4

1Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lüleburgaz, 
Kırklareli / Türkiye

2Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Bölümü Pınarhisar, Kırklareli / Türkiye
3Kırklareli Üniversitesi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Merkez,  

Kırklareli / Türkiye 
4Trakya Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Balkan Yerleşkesi Merkez, Edirne / Türkiye 

Öz: Giriş: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte birçok alanda düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
düzenlemelerde alınacak önlemlerin işveren tarafından sağlanması gerektiği, işyerlerinde görevli İş Güvenliği 
Uzmanı ve İş Yeri Hekimlerinin alınacak önlemler konusunda işverene rehberlik edeceği açıkça belirtilmiştir. 
Sabit bir işyerinde, işyeri, çalışanlar ve alt işverenler için düzenlemeler açıkça ifade edilmiş iken, işyerinin bir 
yüklenici tarafından yapılan işlerinde bu sorumluluk ve yükümlülükler konusu çok tartışılmakla beraber net 
bir görüş bulunmamaktadır. Yüklenici aracılığıyla yapılan işlerin kamuda yapılması durumu mevzuat açık-
larından kaynaklı olarak çok fazla sorun teşkil eden kısım olmuştur. Amaç: Kamu kurumlarının yüklenici 
tarafından yapılacak işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ön şartlarını belirleyerek, kendileri için yapı-
lan işlerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmektir.  Kapsam: Özellikle kamu kurumunun faal olduğu 
bölgede yapılan inşaat faaliyetleri olmakla beraber, kamu kurumu için yükleniciler tarafından yapılan tüm 
işlemleri için uygulanabilir.  Yöntem: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bulunan mevzuat düzenlemeleri, İş 
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Yargıtay kararlarında iş ve işveren ilişkileri 
incelenerek bu alandaki sorumluluklar ve görevler belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular: Öncelikle bu hususta 
çok karıştırılan işveren, iş ilişkisi, işyeri, alt işverenlik ve yüklenici kavramlarının açıklanması uygun olacaktır. 
4857 sayılı İş Kanunu 2.maddesinde “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında 
kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.” Şeklinde tanımlanmıştır. “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek ama-
cıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri” olarak nitelendirilmiş 
olup yine kanunun aynı maddesinde  “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer 
işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.” denilmiştir.  Bu-
radan da anlaşılacağı üzere kurumun asıl işveren olarak sorumlu olabilmesi için işyerinin bir bölümünde işin 
gereği olarak kurulan bir ilişkisi olması gerekir. Yüklenici ve işleri için Yargıtay 9. Dairesinin 2016/21-796 
esas sayılı kararında “Buna karşın bir işin bütünüyle bir işverene devri durumunda veya anahtar teslimi denilen 
biçimde işin verilmesi durumunda artık üst-alt işveren ilişkisi söz konusu olamaz.” şeklinde ifade edilmiştir. 
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Sonuç: Bu yüzdendir ki kamu kurumların ihale veya doğrudan temin şekli ile anahtar teslim tabiri ile verilen 
işlerde işi yapan şirketin üstlendiği iş ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konularında herhangi bir sorumluluk 
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Fakat herhangi bir nedenle kamu kuruma adına yüklendiği işi yaparken iş 
kazası meydana gelmesi durumunda kamu kurumu aleyhine basında çıkan haberler ve söylentiler neticesinde 
kurum itibarı zedelenmekte, özellikle üniversiteler gibi örnek kuruluşlarda bu olayların yaşanması toplumun 
kurumlara olan inanç ve güvenin zedelenmesine sebebiyet vermektedir. Bu sebeplerden, kamu kurumlarının 
yükleniciler tarafından yapılan işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve yapılan işler boyunca her-
hangi bir iş kazasının yaşanmaması amacıyla ve kanunların uygulanması konusunda topluma ve özel sektöre 
örnek teşkil etmesi açısından yüklenici firmalara bu konuda taleplerini teknik şartnamelerde belirtmelidirler. 
Özel sektörde birçok şirketin uygulamış olduğu gibi, yüklenicilerin iş başında temin ve teslim etmesi gereken 
dokümanlardan çalışacak personellerin sağlık ve güvenlik (mesleki eğitim, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri vb) kayıtlarının incelenerek iş başı yapmasına karar verilmekle, işin yapım aşamasına 
ait risk değerlendirme çalışmaları ile inşaat işlerinde sağlık ve güvenlik planlarının iş başında hazırlandığı ve 
yapılacak işe uygunluğu kontrolleri yapılabilir. Ayrıca işi yapacak yüklenici firmanın İş Güvenliği Uzmanı 
ve İş yeri Hekimi atama kayıtlarının teknik şartname dosyasında bulundurulması ve yapılacak işe göre mevut 
prosedürlerin uygulanması ve çalışma alanında uyulması gereken kurallar ile yasaklar konularında yüklenici 
işveren ve çalışanlarının işe başlamadan bilgilendirilmesi oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek 
adına kurum ve kuruluşların atacağı adımlar olarak sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Kurumları, Yüklenici Çalışmaları, İnşaat, Yapı, İş Sağlığı ve Güvenliği
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PAZARLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI: MOBİLYA 
SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Ş. Şadiye YAŞAR

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Gümüşhane / Türkiye

Öz: Giriş: Türkiye Dünya mobilya sektöründe ihracat rakamlarıyla giderek büyüyen bir merkez olma yolun-
dadır. Ancak çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu sektör, uluslararası pazarlara hitap ede-
bilmek için ürün ve üretim kalitesi kadar pazarlama ve iş güvenliği gibi alanlarda da düzenlemeler yapmalıdır. 
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlik Örgütü) gibi uluslararası kuruluşlar iş sağlığı ve 
güvenliği uygulama ve tavsiyelerinde yetkili makamlar, işçi sendikaları, işveren, çalışan ve toplum dahil tüm 
paydaşları içeren sadece çalışan değil buna paralel tüm çevre ve toplum sağlığını da gözetmeye yönelik uygu-
lamaları düzenlemektedir. Türkiye’ de 6331 sayılı yasa ile 2012 yılında yürürlüğe giren “İş sağlığı ve güvenliği 
yasası” ILO’ nun kanun ve tavsiyelerine uyumlu olarak kademeli olarak yasal düzenlemeler sunmaktadır. 6331 
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun “Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin iş-
verenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır.” hükmü gereğince iş sağlığı ve güvenliği gözetimi üretim, montaj, satış, pazarlama 
ve satış sonrası hizmete kadar tüm birim çalışanlarına uygulanır. Bununla birlikte işletmeler, yetkili makamlar 
ve sektör kuruluşları giderek iş sağlığı ve güvenliğini daha etkin kullanmanın yollarını aramaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliğini arttırmaya yönelik yapılan harcamalar her ne kadar maliyetleri arttıran bir unsur gibi görünse 
de, bu harcamalar işletmelerde kaza oranları ve iş kaybında azalma, çalışan motivasyonu ve üretim kalitesin-
de artış olarak yansıyabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği odaklı düzenlemeler ürün ve hizmetlerin kalitesini 
arttırırken aynı zamanda satış miktarını da teşvik etmesi işletmelerde bir pazarlama öğesi olarak kullanılabil-
mektedir. Ayrıca tüketicilerde de bu ürün veya hizmetlerin daha sağlıklı ve güvenli standartlarda sağlanması 
için artan bir talep de bulunmaktadır. Amaç: Bu çalışma, pazarlama işletmelerin de çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği farkındalığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışma alanı olarak Erzincan ili mo-
bilya sektörü seçilmiştir. Çalışma kapsamında, 34 adet mobilya pazarlama işletmesinden toplam 60 çalışanın 
katılması sağlanmıştır. Katılımcılarla yüz yüze görüşmeye dayalı anket uygulanmıştır. Araştırma süresi 9 ay ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 9 maddeden oluşan 5’li likert ölçek, katılımcıların demografik özel-
liklerinin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını belirlemeye yönelik ilgili literatür taraması ile oluştu-
rulmuş bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal 
Yöntem uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, 
güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılarak 0.747 olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi ve 
Varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İncelenen faktör varyanslarının homojen dağılmadığı anlaşıldığından 
parametrik testlerden tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarına göre; genel itibariyle işyeri koşullarının iş sağlığı ve güvenliği şartlarını taşıdığı ve işle ilgili hu-
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suslarda yeterli bilgiye sahip oldukları yönündeki 9 olumlu önermeden 7’ sinde çalışanların yaşları ve eğitim 
durumu değişkenlerine göre aralarında anlamlı görüş farklılıkları (P<0.05) olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların 
%5’ i genç çalışan sınıfında (15-25 yaş), %50’ si 36-45 yaş aralığındadır. Sonuç: Yapılan değerlendirmede ça-
lışanların yaşları arttıkça işyerlerinde iş güvenliği koşullarının yeterli olduğu ve ürün kalitesinin yeterli olduğu 
kanısı da arttığı görülmüştür. İş kazası geçiren katılımcılar da iş yerinin çalışma koşullarının iş güvenliği ve 
sağlığı açısından yetersiz olduğu kanısının arttığı tespit edilmiştir. Diğer yandan eğitim düzeyinin artması ile 
iş sağlığı ve güvenliği hususunda işyeri koşullarına güvenin azaldığı ve iş kazasına maruz kalma oranlarının 
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mobilya, Anket
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SPA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ: BİR UYGULAMA

Şebnem AKMAN BALTA1, Haydar ÖZPINAR 2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği YL, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Güvenliği ve Beslenme Anabilim Dalı,  

İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları son yıllarda önem kazandıkça, daha farklı alanlarda iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin gereksinimlerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de, turizmin önemli alanla-
rından birisi olan ve ekonomik anlamda ciddi katma değere sahip SPA merkezleridir. Klasik turizm anlayışında 
ilkel bir biçimde var olan masaj ve terapi yöntemleri, SPA merkezlerinde daha sistematik ve daha bilimsel bir 
disiplin yaklaşımı içerisinde verilmektedir. Bu süreçte bir yandan geçmiş deneyimler incelenmekte, bir yan-
dan da akademik alanda yapılan çalışmalar alana dahil edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusu ise SPA 
merkezlerinde diğer alanlara göre yeterince çalışmaya konu olmamıştır. Kısa vadede iş sağlığı ve güvenliği 
konularında çok fazla ön plana çıkmasa da, uzun vadeli iş sağlığı ve güvenliği konularında SPA merkezleri 
incelenmesi gereken önemli bir alandır. Ancak SPA merkezleri ve genel olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında, 
çalışanlar ile fikir birliğinin de yeterince sağlanamadığı görülmektedir. Amaç: Bu araştırma SPA merkezinde 
çalışan farklı görevlerdeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Antalya’da bulunan SPA merkezi çalışanları, 
örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü olan, derinlemesine mülakata katılmak isteyen 22 SPA merkezi 
çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma veri toplama süreci farklı günlerde odak grupları olmak üzere bir ay sür-
müştür. Sınırlıklar: Araştırmada SPA merkezi çalışanlarının farklı birimlerinin sınırlı olması ve alana yönelik 
geliştirilmiş veri toplama araçlarının olmaması nedeniyle, derinlemesine mülakat yöntemi ve 22 çalışan ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada literatür taraması eşliğinde katılımcılara toplam 6 soru sorulmuştur. 
Bu sorularla SPA merkezi çalışanlarının (1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi düzeyleri, (2) İş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili bilgi edindikleri kaynaklar, (3) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıştıkları yetin yeterlilik 
düzeyine ilişkin görüşleri, (4) Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en fazla sorun yaşadıkları 
konular, (5) Yönetim ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili konularda aldıkları destek ve (6) İş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Sonuç: Çalışma sonunda elde edilen veriler 
ve ortaya çıkan göstergeler incelendiğinde: (1) SPA merkezi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, (2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri basın ve medyadan edindikleri, 
(3) Çalıştıkları yerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda orta derecede yeterli olduğunu, (4)  Çalıştıkları ortamda 
en fazla ışık, gürültü, nem ve düzensizlik konularında sorunlar yaşadıklarını, (5) Yönetimin kendilerine orta 
derecede destek verdiğini ve bu konuda yeterli hizmet içi eğitimin verilmediği, (6) İş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili çalışanların fikirlerinin de alınmasının gerekli olduğu bulguları elde edilmiştir. Geçmişten günümüze 
kadar yapılan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarda, fiziki ortam ile iş sağlığı güvenliği uzmanlarının 
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literatür çerçevesinde değerlendirmeleri ön plana çıkmıştır. Ancak çalışanların bizzat ortamda edindikleri de-
neyimlere henüz yeterince yer verilmemiştir. Bu nedenle hem alan uygulamalarında, hem de akademik çalış-
malarda sahada görev yapan çalışanların deneyimlerinin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu sayede 
sadece prosedür anlamında değil, uygulama anlamında da önemli ve etkili sonuçlar almak mümkün olabilir. 
Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise bu alanda yeterli ölçme ve değerlendirme araçlarının olmadığıdır. 
Bu nedenle SPA merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında objektif, kümülatif istatistik kütlelerinin veri-
lerini toplayacak gücü olan veri toplama araçlarına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: SPA Merkezi, Çalışan, Derinlemesine Mülakat, Yönetim 
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TÜRKİYE SGK 2010-2015 İSTATİSTİK YILLIKLARININ İŞ KOLU BAZINDA SİGORTALI 
İŞÇİLERE GÖRE STANDARDİZASYONU

Elif EZİRMİK1, Osman Faruk BAYRAMLAR2, Halim İŞSEVER3

1-2-3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,  İstanbul/ Türkiye

Öz: Giriş: Tüm dünyada iş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı meydana gelen ölümler her geçen gün 
daha da fazla önem kazanmıştır. Günümüzde teknolojideki gelişmeler, üretimin ve rekabetin büyük ölçüde art-
ması, çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikeleri daha da artırmaktadır. Özellikle sanayileşme-
nin ve yeni üretim yöntemlerinin ön plana çıktığı 20. yüzyıl, yoğun makineleşmenin neden olduğu iş kazaları 
sonucu ölümler ve uzuv kayıplarının arttığı bir yüzyıl olmuştur. Bu itibarla; işyerlerinde işin yürütülmesi sıra-
sında doğan olumsuz şartlardan çalışanları korumak, üretimin devamını sağlamak ve verimliliği artırmak için 
yapılan çalışmaları ifade eden “iş sağlığı ve güvenliği” (İSG) kavramı, sanayinin ve teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak önem kazanmıştır. Avrupa Birliği’ne hazırlık süreciyle ülkemiz için ‘iş sağlığı ve güvenliği’ daha 
da önem kazanmıştır. Avrupa Birliği’ne girme çabaları,  işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna olumlu yönde etki 
yapmış ve standartlarımızı gelişmiş ülkelerin standartları seviyesine getirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 
Amaç: Bu çalışmada SGK 2010-2015 İstatistik Yıllığı verileriyle “iş kollarındaki” iş kazası, meslek hastalık-
ları ve ölüm hızlarının; sigortalı işçi sayısına göre standardize edilerek değerlendirilmesi ve AB sonuçlarıyla 
kıyaslanması amaçlanmıştır. Kapsam: 2010-2015 SGK İstatistik Yıllığı’ndan iş kollarında çalışan “4-1/a zo-
runlu sigortalı” sayısı ve iş kollarında göre iş kazası, meslek hastalığı ve bu nedenlerle oluşan ölüm sayıları 
alınmıştır. Sınırlıklar: Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarının bildiriminde gelişmeler yaşansa da hala 
yetersiz olduğundan, yapılan standardizasyonlar tam anlamıyla gerçek durumu yansıtamamaktadır. Yöntem: 
Çalışmada iş kollarına göre iş kazası, meslek hastalığı ve bu nedenlerle oluşan ölüm sayıları 2010-2015 SGK 
İstatistik Yıllığından alınmış, iş kollarında çalışan “4-1/a zorunlu sigortalı” sayısına göre standardize edilerek 
verilmiştir. Karıştırıcı değişkenlerin etkilerini kontrol etmek amacıyla yapılan indirekt standardizasyon yön-
temi kullanılmıştır. İş kazası standardizasyonunda Türkiye Genel İş Kazası Hızı = İş Kazası Sayısı / Zorunlu 
Sigortalı İşçi Sayısı (4-1/a), İncelenen Nüfusta Beklenen İş Kazası Sayısı = İncelenen Nüfus (İşçi Sayısı) x 
Türkiye Genel İş Kazası Hızı, İncelenen Nüfusta Standardize Oran = (Gözlenen Sayısı / Beklenen Sayısı) x 
100 formülleri kullanılmıştır. Bulgular: İş Kollarında İş Kazalarının Standardizasyonu’na bakıldığında, ince-
lenen tüm yılların zirvesinde oranı %1063-2843 arasında değişen “Kömür ve Linyit Çıkartılması” mevcuttur. 
İkinci sırada oranı %478-531 arasında değişen “Ana Metal Sanayi” yer almaktadır. 2013 yılının ikinci sırasın-
da ise %601 oranıyla “Havayolu Taşımacılığı” bulunmaktadır. Aynı iş kolu 2015 yılında %389, 2014 yılında 
%370 oranla üçüncü sırada yer almasına rağmen; daha önceki yıllarda ilk onda bulunmamaktadır. “Metalik 
Olmayan Ürünler İmalatı” sürekli ilk onda hatta bazı yıllarda ilk beştedir. İş Kollarında Meslek Hastalıklarının 
Standardizasyonu’na bakıldığında, sonuçların yıllara göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Listede genel 
olarak birinci sırada “Kömür ve Linyit Çıkartılması” iş kolu yer almaktadır. “Metalik Olmayan Ürünler İma-
latı” 2010-2012 yılları sıralamasında ilk 10’da bulunmazken; 2014-2015 yıllarında %759 ve %605 oranlarıyla 
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sırasıyla üçüncü ve ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2012 ve 2014 yıllarında %1342 ila %1441 oranla-
rıyla sırasıyla ikinci ve birinci sırada yer alan “Hane Halkları Tarafından Kendi İhtiyaç Faaliyetleri” bulun-
maktadır. İncelenen altı yılın beşinde %308-1728 arasındaki oranlarla “Diğer Ulaşım Araçları İmalatı” ikinci 
ve dördüncü sıralarda yer almıştır. Bu iş kolu 2012 sıralamasında ilk 10’da bulunmamaktadır. “Makine ve 
Ekipman Kurulumu ve Onarımı” 2010-2011 yıllarında sırasıyla %650-856 oranıyla üçüncü sırada yer alırken; 
bu oran ilerleyen yıllarda ciddi oranda ve 2015 yılında bu iş kolu ilk 10 sıralamasında yer almamıştır.  Ölüm-
lerin Standardizasyonu’na bakıldığında birinci sırada yer alan iş kolu, %710-7482 arasında değişen oranlarla 
hemen her yıl farklılıklar göstermektedir. 2010-2011 yıllarında %7400 ile “Yaratıcı Sanatlar ve Eğlence Faa-
liyetleri” birinci; %1017-1286’lık oranlarıyla “Uluslararası Örgüt ve Temsilcilik Faaliyetleri” iş kolu üçüncü; 
%905-1614 oranlarıyla “Kütüphane Arşiv ve Müzeler” sırasıyla dördüncü ve ikinci sırada yer almıştır. 2012 
yılında ise %710 ile “Kumar ve Müşterek Bahis Faaliyetleri” ilk sıradadır. 2013 yılında %813 ile “Ham Petrol 
ve Doğalgaz Çıkarımı” ilk sırada yer almıştır. 2014’de iş kazaları ve meslek hastalıkları standardizasyonunun 
da birincisi olan “Kömür ve Linyit Çıkartılması” %6644’lük oranla zirvede yer almıştır. Bu iş kolu ayrıca altı 
yıllık sıralamalarda devamlı ilk beşte yer alan tek iş koludur. 2015’te ise %747 ile “Diğer Madencilik ve Taş 
Ocakları” ilk sırada yer almıştır. 2015 sıralamasında ikinci sırayı, tüm yıllarda ilk beşten hiç çıkmayan ’Kö-
mür ve Linyit Çıkarılması’ iş kolu almıştır.  Sonuç:  İş kazaları ve meslek hastalıkları ağırlıklı olarak Kömür 
Madenciliği, Metal Sanayi, İnşaat, Motorlu Kara Taşıtları İmalatı iş kollarında yoğunlaşmaktadır. Ölümlü iş 
kazaları da ağırlıklı olarak bu iş kollarında görülmektedir. Standardize edilen değerler aynı yıllara ait Avrupa 
Birliği değerleriyle karşılaştırıldığında ülkemizdeki sonuçların ciddi oranda yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  SGK, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Ölüm Hızı, Standardizasyon, Avrupa Birliği
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞANLARIN UYKU KALİTESİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

C. Nihal YURTSEVEN1, Suzan DAL2, Feray Küçükbaş DUMAN3, S. Bora ÇAVUŞOĞLU4,  
Eray YURTSEVEN5

1-2-4 İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, İstanbul / Türkiye

5 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: İnsan yaşamında karşılaması gereken temel gereksinimleri olan yemek, nefes almak, boşaltım ka-
dar önemli bir fizyolojik gereksinimi de “uyku”dur. Uyku; organizmanın çevreyle iletişiminin, değişik şiddetle 
uyaranla geri döndürülebilir biçimde geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolması durumu olarak tanımlan-
maktadır. Sağlığın önemli bir değişkeni olarak görülen uyku, bireyin yaşam kalitesi ve iyilik durumunu etki-
leyen önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde uyku kalitesi, üzerinde önemle durulan 
bir kavramdır. Bunun nedenleri; uyku ile ilgili yakınmaların oldukça yaygın olması, kötü uyku kalitesinin 
birçok tıbbi hastalığın bir belirtisi olabileceği ve uyku sağlığı ile fiziksel ve psikolojik iyilik arasında güçlü 
ilişki bulunması olarak sıralanmaktadır. Yapılan çalışmalar erişkin bireylerin %15-35’inde uykuya dalma ve 
uykuyu sürdürme güçlüğü gibi uyku kalitesini ilgilendiren bozuklukların olduğunu göstermektedir. İkincisi 
ise, kötü uyku kalitesinin birçok tıbbi hastalığın belirtisi olabileceğidir. Kaliteli bir uyku sonrasında bedenin 
dinlenmesi, beyin işlevlerinin güçlenmesi, düzenlenmesini ve onarılması sağlanarak, bireyin yeni güne hazır-
lanması, günlük yaşam aktivitelerini etkin bir şekilde sürdürmesini sağlamaktadır. Bu gereksinim uykunun, 
toplam uyku süresi, uyku latensi, uyku düzeni gibi farklı yönleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de uyku ka-
litesidir. Uyku kalitesi bireyin uyandıktan sonra kendini zinde, formda ve yeni bir güne hazır hissetmesidir. 
Uyku günlük yaşamın bir sure için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman olmayıp, zihinsel ve fiziksel 
sağlığımızı için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Bilimsel olarak yaklaşık 
85 türde uyku hastalığı mevcuttur. Bunların çoğu kişinin yaşam kalitesinde azalmaya veya sağlığında bozul-
maya neden olmaktadır. Bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açar. Diğer uyku 
bozuklukları gündüz aşırı uykululuğa neden olur. Vücudun biyolojik saati ile ilgili sorunlar kişilerin günün 
yanlış zamanında uykulu olmasına neden olur. Uykuda yürüme, altını ıslatma, kabuslar ve diğer sorunlar da 
uykuyu kesintiye uğratabilir. Bazı uyku hastalıkları ise yaşamı tehdit edici boyuttadır. Amaç: Bu araştırma 
spor bilimleri fakültesinde çalışanların uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen etmenleri incelemek amacıyla 
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın evrenini İstanbul Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesinde görev yapan tüm akademik ve idari personelden oluşmaktadır. Yöntem: Araştırma 
Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan 45 akademik ve idari personelin tümüyle yapılması hedeflenmiştir. 
Çalışma 15 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yürütülmüş olup, herhangi bir örneklem yöntemi kullanıl-
mamıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özellikleri sorgulama formu ile Pitt-
sburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) aracılığıyla toplanmıştır. PUKİ, son bir ay içerisindeki uyku kalitesi ve 
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uyku bozukluğunun tipi ve şiddeti konusunda bilgi sağlayan bir özbildirim ölçeğidir. Birey tanıtım formu; çalı-
şanların tanıtıcı özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmuştur. İndeksin, ülkemizde geçerliği ve 
güvenilirliği yapılmış olup, Türk toplumuna uygun olduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 
0.80 olarak saptanmıştır PUKİ’nin değerlendirilmesinde 18 madde puanlamaya katılır. Her bir madde 0-3 puan 
üzerinden değerlendirilmektedir ve 7 bileşen puanının toplamı, toplam PUKİ puanını oluşturur. Toplam puan 
0-21 arasında bir değere sahiptir, toplam puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir. 
Toplam PUKİ puanının ≤5 olması “iyi uyku kalitesi”ni, >5 olması ise “kötü uyku kalitesi”ni göstermektedir. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for Social Science) 13.0 programında 
basit istatistik işlemler, aritmetik ortalama, standart sapma, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, var-
yans analizi, korelasyon, Kruskal Wallis testi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmamıza toplam 40 
çalışan katılmış olup, bunların 19’u (%47,5) kadın, 21’i (%52,5) erkektir. Tüm katılımcıların yaş ortalaması 
35,85±9,88 olup kadınların yaş ortalaması 37,26±11,47 erkeklerin yaş ortalaması 34,57±8,27 olup istatistiksel 
olarak aralarında anlamlı bir fark yoktur. (P>0,05) Katılımcıların 23’ü evli, 17’si bekâr olup, evli olanların 
20’sinin çocuk sahibi olduğu ve 35’inin (%87,5) kendilerine ait bir odalarının olduğunu belirtmişlerdir. Katı-
lımcılara günlük çalışma süreleri sorulduğunda 14 kişi 8 saat ve üzerinde, 11kişi 7 saat, 12 kişide 6 saat çalış-
tıklarını beyan etmişlerdir. Çalışmamıza katılanların %50’i 10 yıldan fazla çalıştıklarını belirtirken, %37,5’i 
aktif spor yapmadıklarını, %80’ni de kronik bir hastalığının olmadığını belirtmişleridir. Katılımcıların sigara 
içme durumları sorgulandığında 15’i sigara kullandıklarını, sigara kullananların da %53,3’nün 10 yıldan daha 
uzun süredir sigara kullandıkları tespit edilmiştir. Uyku kalitesi açısından yapılan değerlendirmede katılımcı-
ların %73’ü aynı saate yatmadıklarını belirtirken, %82,1’i akşamları kafeinli içecek tükettikleri belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan çalışanların PUKİ toplam puan ortalamaları 5.47±2.48 olup, %46.5’inin uyku kalitesinin 
kötü olduğu bulunmuştur. Çalışanların, yaşa, medeni duruma ve çocuk sahibi olmaları açısından PUKİ toplam 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05) Kafein pek çok gıda maddesin-
de bulunmakla birlikte, en fazla bulunduğu madde kahvedir. Kafeinin uyku kalitesini etkilediğini, uykuya 
dalmayı zorlaştırdığını ve uykunun bölünmesine neden olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Araştırmamızda çalışanların kafein alma durumu ile PUKİ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olduğu saptanmıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışanların uyku kalitesinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışma so-
nucunda, çalışanların uyku kalitesinin kötü olduğu, kafeinli içecek tüketen, çalışanların uyku kalitesinin daha 
kötü olduğu bulunmuştur. Bunun yanında uyku kalitesi kötü olan çalışanların dinlenmiş olarak uyanmadıkları 
ve işyerinde verimliliklerinin azaldığı düşünülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda çalışanların uyku kalitesini 
arttırmak için, kafeinli içecek tüketimi ve uyku kalitesi arasındaki ilişki konusunda farkındalığının arttırılması, 
uyku hijyeni konusunda çalışanlara yönelik seminer ve konferansların düzenlenmesi önerilmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Pittsburgh Uyku Kalitesi, Çalışan, Sağlık
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VARDİYALI ÇALIŞMA HEMŞİRELERDE FİZİKSEL SAĞLIĞIN BOZULMASINA VE  
KRONİK HASTALIK OLUŞUMUNA YOL AÇAR MI?

Dilek BÜYÜKKAYA BESEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Vardiyalı çalışma, sürekli hizmet gerektiren kurumlarda birbiri ardına farklı grupların çalıştırılması 
şeklinde yapılan çalışma biçimine denir. Günümüzde endüstrileşme ve değişen ekonomik baskılar nedeniyle 
değişik çalışma alanlarında mecburen ya da verimliliği arttırmak adına vardiya çalışması yapılmaktadır. Bu 
şekilde günün tüm zamanlarında kesintiye uğramadan hizmet sağlanmaktadır. Son yıllarda giderek artan ça-
lışmalar, vardiya tipi ve gece çalışmalarının sağlığa ilişkin uzun süreli etkilere neden olabileceğini göstermek-
tedir. Sağlık alanında çalışan profesyonellerde özellikle de hemşirelerde yapılan çalışmalar hemşirelerin bu 
açıdan önemli bir risk altında olduğunu göstermektedir. Bu derleme, vardiyalı çalışan hemşirelerin karşılaştığı 
sağlık sorunlarını ve ileride karşılaşabilecekleri kronik sağlık risklerini vurgulamaktadır. Vardiyalı çalışma ve 
uzun çalışma saatleri hatalara ve sorunlara yol açarak hem hastanın hem de hemşirenin sağlığını ve güvenliğini 
tehdit etmektedir. Vardiyalı olarak çalışanlarda hastalıkların başlaması, uyku-uyanıklık bozuklukları, sindirim 
problemleri ve kardiyovasküler hastalıkların riskinde artışı gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Vardiyalı özel-
likle de gece şiftinde çalışmanın olumsuz etkilerini azaltacak yönetsel, bireysel ve ortama dair girişimlerin 
yapılması gerekmektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı, vardiyalı çalışan hemşirelerin karşılaştığı sağlık so-
runlarını ve ileride karşılaşabilecekleri kronik sağlık problemlerini incelemektir. Kapsam: Vardiyalı çalışma 
genellikle gün ışığı dışında planlanan çalışma saatleri olarak tanımlanır. Vardiya çalışması, vücudun iç saati 
ve çevre arasındaki ilişkiyi bozar. Bu bozulmalar daha çok uyku bozuklukları olarak görülür. Diğer fizyolojik 
etkiler arasında sirkadiyen ritmde değişiklikler, iç vücut sıcaklığının ritminde bozulmalar, çeşitli hormonal dü-
zeylerde, bağışıklık fonksiyonlarında ve aktivite-dinlenme döngülerinde değişiklikler görülür. Ayrıca vardiyalı 
çalışma ile ilgili artan olumsuz sağlık davranışları; özellikle artmış sigara içimi, kötü beslenme, zayıf uyku 
düzeni gibi durumlar sağlık risklerini arttırır, kronik hastalıkların gelişmesini ve ilerlemesini kolaylaştırır.  
Çalışmalar, vardiyalı çalışanlarda, özellikle kronik hastalıklarla ilgili olarak, artmış risk olduğunu bildirmek-
tedir. Bulgular: Vardiyalı çalışma nedeni ile özellikle de gece çalışan hemşirelerde yapılan araştırmalarda 
başlıca sorunlar, uyku düzenindeki bozukluklar, sindirim sistemi sorunları (ülser, hazımsızlık, şişkinlik), kar-
diyovasküler hastalıklar (kalp krizi riski özellikle), kanser (meme kanseri ve kolorektal kanserler), metabolik 
sendrom, diyabet olarak belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda gece çalışan ve dönüşümlü vardiyada çalışanlar 
hemşirelerde uyku bozuklukları daha fazladır, çalışmalarda anlamlı düzeyde daha az sürede ve daha kalitesiz 
uyku uyudukları saptanmıştır. Gece çalışan hemşirelerde beslenme ve metabolik bozuklukların ve uyku son-
rası sindirim problemlerinin yüksek sıklıkta olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda 
vardiyalı çalışan hemşirelerin yemek alışkanlıkları değiştiği, daha düzensiz ve sağlıksız beslenildiği ve santral 
obesite sıklığının arttığı saptanmıştır. Gece vardiyasında çalışmanın peptik ülser gelişimine neden olduğuna 
gastrik ülseri iki kat arttırdığına dair güçlü kanıtlar vardır. Diyabet riski açısından bazı çalışmalarda, vardiyalı 
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çalışanlarda glukoz toleransında bozulma olduğu ve gece insülin direncinde artış olduğu bildirilmiştir. Dönü-
şümlü olarak vardiyalı çalışanlarda yaklaşık iki kat daha fazla tip 2 diyabet prevalansı bildirilmiştir. Gece var-
diyasında çalışmanın koroner kalp hastalığı, kalp krizi riskini arttırdığı ve ayrıca gebelik patolojilerine (düşük 
doğum ağırlıklı bebek ve erken doğum) neden olduğu belirtilmektedir. Gece vardiyası çalışanlarında gündüz 
çalışanlara göre kardiyovasküler hastalıkların yaklaşık %40 arttığı saptanmıştır. Gece çalışması ile düşük do-
ğum ağırlıklı bebek ve erken doğum arasında da anlamlı ilişki olduğu gösterilmiştir. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (İLO) raporuna göre gürültü, ortamdaki yetersiz havalandırma, kötü termal konfor şartları, yetersiz 
aydınlatma ve bunların bileşenleri gibi çeşitli işyeri ortam faktörleri bazen, üçlü vardiya ve gece vardiyasında, 
ikili vardiya veya gündüz çalışmasına göre daha sık olabilir ve bu faktörler de bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığı-
nın bozulmasında etkilidir. Ülkemizde hemşirelerin çalışma ortamları düşünüldüğünde çoğu hemşire odasının 
olmaması, olsa da penceresinin havalandırmasının yetersiz olduğu göz önüne alındığında ortamın da, zaten 
var olan sağlık risklerine olumsuz katkıda bulunduğu söylenebilir. Gece çalışmasının en belirgin etkilerinden 
uyku bozukluklarının yol açtığı diğer önemli bir sorun da yorgunluktur, bu kişiler daha fazla kronik yorgunluk 
çekerler. Yorgunluğun uyanıklık, dikkat, yargılama, duygudurum üzerinde belirgin olumsuz etkileri vardır. Bu 
etkiler kişilerde kazalara, yanlış uygulamalara ve yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu durum hem hemşire-
nin hem de bakım verdiği bireyin sağlığını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Vardiyalı çalışanların fiziksel ve 
psikososyal sağlığın bozulmasının yanı sıra, gündüz çalışanlara oranla iş doyumu anlamlı düzeyde azalmıştır. 
Gece çalışmalarında, iş güvenliği ile verimliliğin azaldığı tespit edilmiş, hastalığa bağlı işte devamsızlık ve iş 
kazalarının arttığı saptanmıştır. Bu bağlamda, fiziksel sağlığı etkilenen, iş doyumu azalan, verimliliği düşen, 
hata yapma olasılığı artan bir hemşirenin ne kendi sağlığını ne de hastanın sağlığını koruması ve hasta güven-
liğini sağlaması mümkün görünmemektedir. Sonuç: Vardiyalı çalışma hemşirelerde sağlığı olumsuz etkile-
mekte ve kronik sorunlara yol açmaktadır. Vardiyalı çalışmanın olumsuz etkilerinden korunmak için yönetsel 
ve bireysel düzeyde olmak üzere; teknik önlemler, tıbbi önlemler ile idari önlemler alınması gerekmektedir. 
Kronik hastalıkların artmasıyla yükü artan toplumlarda, bu gruplara özel girişimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vardiyalı Çalışma, Gece Şifti, Hemşireler, Kronik Hastalık, Türkiye
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA ÇALIŞANIN  
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Metin PEHLİVAN

 Kırklareli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, 
Kırklareli / Türkiye

Öz: Giriş: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2. Maddesine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümleri gerek kamu gerekse özel sektöre ait olsun bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksı-
zın uygulanmaktadır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması çalışanları ruhen ve bedenen 
sağlıklı olmalarını sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği bir sistem olarak işyerinde hangi tür risklerin olaca-
ğının tespiti ve bu risklerin önlenmesi amaçlar. Bu aşamada ise en önemli sorumluluk işverene düşmektedir. 
İşverenin sadece ücret ödeyerek ekonomik olarak korumakla değil aynı zamanda kişiliğini ruh ve beden bü-
tünlüğünü de koruma borcunu etkili biçimde yerine getirmekle mümkündür. İşverenin işçiyi koruma, gözetme 
borcu bakımından en geniş yükümlülüğü de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yerine getirmekte karşımıza 
çıkmaktadır. Amaç: Biz de çalışmamızda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlamında işverenin 
işyerinde alması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemi, ortaya çıkacak ciddi ve yakın tehli-
kelerin varlığı halinde gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda çalışanların sahip olduğu çalışmaktan kaçın-
ma hakkının kapsamı, şartları ve süresini doktrindeki tartışmaları da dikkate alarak ortaya koymaya çalıştık. 
Kapsam: Çalışma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılmıştır. Bu nedenle özellikle 
çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkına yönelik özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki 
düzenlemeler   irdelenmiştir. Sınırlıklar: Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği hukuku alanına ait olduğundan 
4857 Sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler kapsam dışında bırakılmıştır. 
Yöntem: Çalışma ilgili mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve yargıya yansıyan uyuşmazlıklar da in-
celenerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İşverenin işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda işçinin de sahip olduğu bazı haklar vardır. Bu haklardan birisi de işçinin çalışmaktan 
kaçınma hakkıdır. 6331 sayılı Kanunun 13/2. Maddesin uyarınca, çalışan ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığını 
hissettiğinde öncelikle iş sağlığı ve güvenliği kuru¬luna, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı yerler-
de ise işverene durumu bildirir, ciddi ve yakın bir tehlikenin var olduğu buna rağmen işveren tarafından gerekli 
önlemlerin alınmadığı yönünde tespit kararını tebliğ alır. Bunun üzerine çalışan gerekli önlemler alınıncaya 
kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Bu durumda ücret ve ücret eklerine hak kazanacak olan çalışan 
iş görme edimini ifa borcundan kurtulacaktır. Fakat çalışanın çalışmaktan kaçınmadan önce karar verilinceye 
kadar edimini çalışma şartlarına uygun bir şekilde ifa etmesi gerekir. Şunu da ifade etmek gerekir ki çalışanın 
çalışmaktan kaçınma hakkını elde edebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurulunun ya da işveren ya da işveren 
vekilinin kararını beklemek zorundadır. Çünkü bu hakkın doğumu bakımından verilecek kararlar kurucu nite-
lik taşımaktadır. Şu kadarı da var ki çalışanın kanundan ya da sözleşmeden doğan tüm hakları işlemeye devam 
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edecektir. Bu dolayı da çalışanın ücret ya da maaşı ödenmeli, Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışan için işveren 
tarafından yatırılması gereken primler yatırılmalıdır. Bu süreçte her iki taraf için çalışanın iş görme borcunu 
ifa etmemesi dışındaki tüm borçları devam etmektedir. Çalışan bu durumda iş sağlığı ve güvenliğinden kay-
naklı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar çalışmaktan kaçınma hakkını, işverenin gerekli 
tedbirleri alıncaya kadar kullanabilir. İşyerinde ortaya çıkan tehlike sadece bir çalışanı değil de birden fazla 
çalışanı tehlike altına sokacağı durumda çalışanlar toplu bir şekilde çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptirler. 
Kaçınma hakkının topluca kullanılması kanunun verdiği yetkiden kaynaklı olduğu için çalışanlar bakımından 
kanun dışı grev olarak kabul edilmez. İşveren, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan çalışanlara pozisyonuna 
uygun güvenli bir iş teklifinde bulunabilir. Böyle bir durumda sadakat borcunun bir gereği olarak çalışan işi 
kabul etmesi gerekir. Eğer çalışan bu görevlendirmeyi kabul etmezse, işveren sadakat borcuna aykırı davranış 
nedeniyle ilgili mevzuata uygun bir yaptırım uygulayabilir. Bu yaptırım iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi 
olabileceği gibi, çalışan işçi değil de kamu personeli ise idari bir soruşturma sonucunda disiplin cezası olabile-
cektir. Sonuç: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkını doktrindeki 
tartışmaları da dikkate alarak hüküm altına almış olması çalışanın lehine bir düzenlemedir. Bununla birlikte 
bu hakkın kullanımını bir araç olarak kullanabileceklerin olabileceği teziyle hakkın kullanımını belirli şartlara 
başlanmış olması da faydalı olmuştur. Çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılmasının en önemli şartı olan 
ciddi ve yakın tehlike tehlikenin unsurlarının tespiti ve değerlendirilmesi noktasında her somut olaya göre 
değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Yakın ve Ciddi Tehlike, Çalışan, Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
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KIRSAL KESİMDE TARIMSAL FAALİYET KAYNAKLI YÜKSEKTEN DÜŞME OLAYLARININ 
SEBEP-SONUÇ ANALİZİ

Murat DARÇIN1, Emine Selcen DARÇIN2, Murat ALKAN3, Gürdoğan DOĞRUL4 

1-3-4 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara / Türkiye
2 Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Doğası gereği en tehlikeli sektörler arasında yer alan tarım faaliyetlerinin en belirgin özelliklerin-
den biri ne yazık ki kötü iş sağlığı ve güvenliği koşullarıdır. Yetersiz veri raporu sistemi nedeniyle pek çok olay 
bildirilmemiş olmasına rağmen, kaza oranları diğer tüm endüstrilerden daha fazla olan tarım ve ormancılık 
sektöründe en yaygın kaza türlerinden biri de her yıl binlerce insanın ölümünden sorumlu olan yüksekten düş-
me olaylarıdır. Tarım faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında hiçbir önlem alınmaması ya da kusurlu, uygunsuz 
veya yanlış ekipman kullanılması nedeniyle yüksekten düşmeler sıkça meydana gelir. 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 ze-
mine transfer edilen kinetik enerjiye eşit miktarda enerji tekrar vücuda transfer edilir. Yaralanma şeklinde vü-
cut kaybettiği enerjiyi geri emer. Vücutta meydana gelen hasarın yüksekliğe bağlı olarak arttığı düşme olayları, 
diğer olaylara göre daha ciddi sonuçlar doğurur. Diğer sektörlere nazaran da ortalamanın üstünde düşme türü 
kaza riskine sahip olan tarım, yüksekten düşme olaylarının çok yüksek oranda yaşandığı sektörlerden birisidir. 
Yüksekten düşme olaylarının mağdurları, türleri, nedenleri veya diğer belirli özellikleri hakkında ülkemizde 
ulusal düzeyde yeterli veri ve çalışma maalesef yoktur. Bu eksiklik, meydana gelen olayların tam olarak tespit 
edilip neden ve sonuçlarının ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır. Amaç: Literatürdeki boşluğa katkı sağlaya-
cağı değerlendirilen bu çalışmanın amacı yüksekten düşme türü kazaları inceleyerek düşmeye etki eden 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 
işlerini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Bu çalışma tarım sektöründe yüksekten düşme türü kaza karakteristikleri 
hakkında seçilmiş iller örneği ölçeğinde bazı değerli bulgular ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çalışmanın 
bazı sınırlıkları mevcuttur. Çalışma, seçilen belirli illerde (Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Isparta, An-
talya, Bilecik, Afyon, Artvin, Çorum, Amasya, Bingöl, Ağrı, Maraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Mersin) sınırlı 
zaman diliminde (2013 yılı) yürütülmüştür. Seçilen örneklem önemli tarım bölgelerindeki bazı illerin tüm kır-
salını kapsamasına rağmen, farklı tarım tür ve özelliklerini ihtiva eden diğer coğrafyalar hesaba katıldığında, 
çalışmada elde edilen bulgular ülke çapında genellemede kullanılmak için diğer araştırmalarla desteklenmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Yöntem: Bu çalışmada, seçilmiş illerin kırsal alanlarındaki tarım faaliyetleriyle ilişkili 
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‘yüksekten düşmeler’ olay raporlarına dayanılarak incelenmiştir. Düşme türü bu kazaların tarımsal faaliyetler-
le (tarım/ormancılık/hayvancılık) ilişkili olanları 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: Tarımla ilişkili yüksekten düşmeler 
genellikle meyve toplama veya ağaç budama esnasında ağaçtan düşme şeklindedir. Tarım ilişkili düşmelerin 
önemli bir kısmı ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanmıştır. En fazla düşme, çalışma saatlerinin sonlarına 
doğru meydana gelmiştir. Düşme türü olaylar yaz ve sonbaharda artmaktadır. Mağdurların dörtte üçünden 
fazlası erkeklerdir. Yaşlılar diğerlerine göre daha fazla düşme türü kazaya uğramaktadır. Düşme türü kazalar 
sadece fiziksel tahribat vermezle kalmayıp, mağdurları sinir, korku, endişe ve depresyon gibi duygular prob-
lemler yoluyla da etkiler. Sonuç: Güvenlik bilinci oluşturarak sadece basit çalışma güvenliği tedbirlerinin 
uygulanmasıyla tarım sektöründeki kazaların önemli bir kısmı önlenebilir. Yüksekten düşme olaylarına maruz 
kalanların düşmeden önce sahip olduğu tipik görüş şudur: “Bana bir şey olmaz”. Yükseklikten düşme riskini 
makul ölçüde katlanılabilir bir seviyeye düşürmek maksadıyla uygun risk kontrol ve önleme tedbirlerini belir-
lemek için risk değerlendirmeleri gerekmektedir. Bir dizi potansiyel risk kontrol tedbirlerini tanımlamak için 
birçok yaklaşım mevcuttur. Tarım sektörü için, potansiyel risk kontrol tedbirleri şunlar olabilir: Çalışanlar ve 
ailelerinde karşı karşıya oldukları risklerin farkında olacak şekilde durumsal farkındalık / risk algısı gelişti-
rilmelidir. Her seviyede güvenlik ön planda olacak şekilde işletmeler arasında bir kurum kültürü geliştirilme-
lidir. Çalışanlar arasında güvenliğin öncelikli husus olduğu bir güvenlik kültürü oluşturulmalıdır. Elde mev-
cut teçhizatı uydurarak kullanmaktan ziyade, uygun malzemeye sahipliği artırarak, iş güvenliği donanımının 
kullanılabilirlik durumu iyileştirilmelidir. Yüksekten düşmeleri etkili olarak minimize etmek için emniyetli 
çalışma davranışlarını teşvik eden, gerekli güvenlik cihaz ve donanımlarının kullanımını sağlatan eğitim ile 
bilgi ve rehberliği içeren önleme programları uygulanmalıdır. Bu çalışmanın sonuçlarının ulusal ölçekteki bilgi 
boşluğuna yaptığı fayda yönüyle tarımda yüksekten düşmelerle ilgili farkındalık yaratmaya katkı sağlaması 
beklenmektedir. Elde edilen bulgular, kırsal alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar 
için değerli bir referans olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Kazaları, Tarım, Yüksekten Düşme
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN İNŞAAT MALİYETİNE ETKİLERİ

Hicran AÇIKEL2, Selçuk SARIÇİÇEK

1-2Konya Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Giriş:  Ülkemizde her geçen gün yıldızı daha parlayan bir alan olan inşaat sektörü teknolojiyi ve yenilik-
leri yakından takip etmesine rağmen sektörün iş açısından insan gücüne bağımlıdır. Ülkemizde iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yasal düzenlemeler ve yerinde denetimler yapıldığı halde istenilen 
düzeye erişilememiştir. Yaşanan iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölümler iş sağlığı ve güvenliğine verilen öne-
min artmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda işverenler tarafından inşaatlarda alınan iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin maliyetlerinin binanın toplam maliyetinin yanında çok düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. 
Giriş: Ülke yönetimlerinin en önemli görevi vatandaşlarının can güvenliğini koruyarak varlıklarını sürdürme-
lerini sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşama hakkının devam etmesini sağlayacak tedbirlerin 
güvence altına alınmasının sağlanmasıdır. Alınan önlemlerin maliyet oluşturduğu düşüncesinden vazgeçilerek, 
aksine iş güvenliğine verilen önem arttıkça verimlilikte ve kalitede artışların yaşandığı görülmektedir. İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasa’larıyla birlikte inşaatlarda çalışanların sağlığını ve vücut bütünlüğünü koruyacak bazı 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunlu hale getirilmiştir. İnşaatlarda alınacak olan bu tedbirler 
proje aşamasından başlayıp, yapının teslimine kadar devam etmektedir. İnşaat sektörünün bütün aşamalarında 
insana ihtiyaç duyulmasından ötürü iş kazalarına hatta ölümlerin sürekli yaşanmasına engel olunamamaktadır. 
Bu nedenle inşaat alanındaki her türlü iş kolu, büyük tehlike içeren iş kolları içerisinde değerlendirilmektedir. 
Ülkemizde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yasal düzenlemeler ve yerinde denetimler 
yapıldığı halde istenilen düzeye erişilememiştir. Dünyadaki iş kazası sayılarına bakıldığında, ülkemizdeki iş 
kazası oranı gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iş kazası oranlarından bile daha yüksektir. Ülkemizdeki mevcut 
yasalarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli düzenlemeler mevcuttur. Yapı sektöründe görülen iş kazası 
oranları diğer dallara oranla nispeten daha fazla risk ve tehlike barındırdığı istatistiki verilerden anlaşılmakta-
dır. İş kazaları sonucunda ölen çalışan sayısı diğer sektörlerde 100.000 kişide 5 kişi iken; yapı sektöründe bu 
sayı 100.000 kişide 13 kişidir (Piyal, 2005). Yaşanan iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölümler iş sağlığı ve gü-
venliğine verilen önemin artmasına neden olmaktadır. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine önem vermesi hem 
çalışanların zarar görmesini engeller hem de işyerinde verimin artmasına neden olur. Yapı sektöründe çalışan 
işçilerin eğitimsiz ve vasıfsız olmaları, çalışma ortamlarının dağınık olması gibi etkenler de iş kazalarının gö-
rülmesine neden olan faktörlerdendir. Büyük şantiyelerde ana firmanın yanında taşeron firmaların da faaliyet 
göstermesi ve firmalar arasında koordinasyonun tam sağlanamaması sonucu da iş kazaları artmaktadır. İş sağ-
lığı ve güvenliği önlemlerinin alınması sonucu iş kazaları azaldığı için iş-işçi ve ekonomik kayıp yaşanmamak-
tadır. İşverenler tarafından inşaatlarda alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyetlerinin binanın toplam 
maliyetinin yanında çok düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı 
takdirde oluşabilecek kazalar çok daha büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecektir. Amaç: Bu çalışma inşa-
at şantiyelerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen şartlara uyulmasının, inşaat maliyetleri üzerin-
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deki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Elazığ ilinde kamuya ait rastgele seçilmiş 
bir okul binası inşaatı ve İstanbul ilinde rastgele seçilmiş bir otel binası inşaatı incelenmiştir. Sınırlıklar: İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda kamu ve özel sektör tarafından işletilen şantiyeleri inceleme imkânları kısıt-
lanmıştır. Yöntem: Çalışma kapsamında incelenen birinci proje olan okul projesi yapımı devam eden, sürekli 
olarak <50 işçi kapasiteli, 2017 yılına ait Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılan 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre 3B ve 4A sınıfında bulunan okul tipi yapıdır. Okul 
inşaat giderlerinin maliyet hesabının 2017 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliği’ndeki birim 
fiyatlara göre yapıldığı varsayılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen ikinci proje olan termal otel yapımı 
devam eden, sürekli olarak <50 işçi kapasiteli, 2017 yılına ait Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 
Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre 4C sınıfında bulunan oteller ve 
tatil köyleri tipi yapıdır. Otel inşaat giderlerinin maliyet hesabının 2017 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Hakkında Tebliği’ndeki birim fiyatlara göre yapıldığı varsayılmıştır. İnşaatlarda toplu korumaya yönelik iş 
sağlığı ve güvenliği maliyetleri, kişisel koruyucu maliyetleri ve danışmanlık hizmet maliyetleri hesaplanmıştır. 
Bina maliyetlerinin hesabında arsa maliyetleri hesaba katılmamıştır. Toplam iş sağlığı ve güvenliği maliyeti ile 
inşaat toplam alanı oranlanarak birim alan iş sağlığı ve güvenliği maliyeti hesaplanmıştır. Toplam iş sağlığı ve 
güvenliği maliyeti ile bina yaklaşık maliyeti oranlanarak yapı yaklaşık maliyeti hesaplanmıştır. Bu araştırma 
için Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden kurum izni alınmıştır. Bulgular: İş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri birim alan maliyeti okul inşaatında 5,04 TL/m2, otel inşaatında 10,53 TL/m2 olarak hesaplanmıştır. 
İş sağlığı ve güvenliği toplam maliyetlerinin, inşaat yaklaşık maliyetine bölünmesiyle toplam iş sağlığı ve 
güvenliği maliyetinin inşaat yaklaşık maliyetine oranı okul inşaatında %1.11, otel inşaatında %0.57 olarak 
hesaplanmıştır. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin inşaat maliyetleri üzerine etkisinin fazla olmadığı 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Maliyet

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Hicran Açıkel tarafından danışmanlığı yapılan Konya Selçuk Üniversite-
si, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ‘‘Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış/yayınlanmamış olan 
Selçuk Sarıçiçek’in ‘‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN İNŞAAT MALİYETİNE ETKİLE-
Rİ’’ konu başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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